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Lietuvos balsavimo 
rezultatai 

New Yorkas. — Pranešame Lietuvių Informacijos centro bei 
oficialius visuotinio balsavimo Rinkimų komisijos pranešimą. 
Lietuvoje rezultatus, gautus iš 

Respublikos Rinkiminės Komisijos 
Lietuvos Akščiausiosios Tarybos deputatų 

Nutarimas 
Dėl Lietuvos Respublikos 1991 m. vasario 9 d. gyventojų 
visuotinės apklausos rezultatu 

Lietuvos Respublikos Rinki
minė komisija, susumavusi 
miestų, rajonų ir rinkiminių 
komisijų protokolų duomenis 
apie Lietuvos Respublikos 1991 
m. vasario 9 d. gyventojų vi
suotinę apklausą dėl Lietuvos 
Respublikos nepriklausomybės, 
siejamą su Lietuvos Respubli
kos Konstitucijos pagrindiniu 
teiginiu, nustatė: 

Bendras Respublikos gyven
tojų, įrašytų į rinkėjų sąrašus 
skaičius, yra 2,652,738. 

Respublikos gyventojų, gavu
sių biuletenius, skaičius — 
2,247,810. 

Dalyvavo apklausoje ne jos 
vykdymo dieną — 153.338. 

Dalyvavo apklausoje ne ap-

J . Bulavas 
Lietuvos Respublikos 
Rinkiminės komisijos 

pirmininkas 

Vilnius, 1991 m. vasario 11d. 

klausos būstinėje - 162.920. 
Balsadėžėse rastų biuletenių 

skaičius — 2,241,992. 
Atsakiusių „Taip" j gyventojų 

visuotinės apklausos teiginį, 
skaičius y ra 2,028,339. 
Atsakiusių „Ne" į gyventojų vi
suotinės apklausos teiginį, 
skaičius — 147,040. 

Negaliojančiais pripažintų 
biuletenių skaičius — 66,614. 

Lietuvos Respublikos gyven
tojų visuotinė apklausa įvyko 
griežtai l a ikant i s Lietuvos 
Respublikos įstatymų ir Res
publikos Rinkiminės komisijos 
1991 m. sausio 20 d. nutarimo 
„Dėl Lietuvos Respublikos 
gyventojų apklausos organi
zavimo tvarkos". 

V. Rinkevičius 
Lietuvos Respublikos 
Rinkiminės komisijos 

sekretorius 

Kaunas vėl svarbiu centru 
Kaunas. — Buvusioji laikinoji 

Lietuvos sostinė sausio 13-ąją 
vėl tapo svarbiu veiksniu tautos 
gyvenime, nes galėjo pranešti 
pasauliui ir saviškiams, kas 
vyksta sostinėje, kai buvo 
okupanto kareivių puolami Lie
tuvos televizijos ir radijo cent
rai. Kauniečiai išleido ir bendrą 
laikraštį „Laisvasis Kaunas". 
Pirmąjį jo numerį sausio 14 
dieną išleido „Kauno tiesa", 
„Kauno laikas" ir „Tėviškės 
ž inios" . Štai jo redakcijos 
pranešimas Lietuvos žmonėms. 

Saus io 13-ąją 5 vai. ryto ke
liomis kalbomis per eterį į 
pasai lį pavyko pasiųsti Kauno 

Islandija pripažino 
Lietuvą 

Washingtonas. Vasario 12 d. 
— Islandijos Generalinis kon
sulatas Chicagoje pranešė gavęs 
šią žinią iš savo ambasados 
Washingtone mūsų Amerikos 
Lietuvių tarybai, kad Islandijos 
Parlamentas nutarė patvirtinti, 
jog Islandijos vyriausybės 1922 
meta is padarytas Lietuvos 
Respublikos nepriklausomybės 
pripažinimas visiškai galioja. 

Islandijos Althingi (Parla
mentas) pritaria savo vyriau
sybės 1991 m. sausio 23 dienos 
sprendimui pradėti pasitarimus 
su demokrat iškai i š r ink ta 
Lietuvos vyriausybe diploma
tinių ryšių užmezgimui. 

Althingi reikalauja savo 
vyriausybe pabaigti šį klausimą 
įsteigiant diplomatinius ryšius 
su Lietuva kaip galima grei
čiau. 

Islandijos Užsienio reikalų 
ministerija savo telegrama vėlai 
pirmadienio vakare pranešė 
Lietuvos Respublikos Parla
mentui, jog Islandija pripažįsta 
Lietuvos Respubliką ir jos vy
riausybę. 

Tai pirmoji Vakarų valstybė, 
kuri formaliai pripažino Lie
tuvą nepriklausoma valstybe. 

miesto Tarybos pirmininko Gin
taro Pūko pareiškimą: „Užgrob
tas Vilniaus televizijos ir radi
jo perdavimo centras. Gal tai 
mūsų p a s k u t i n ė gal imybė 
kreiptis į Jus. Lietuvos Res
publika dideliame pavojuje. Jei 
Jūs nesate akli ir kurti, prašo
me Jūsų — padėkite mums! So
vietų Sąjunga bando pasmaug
ti mus visus brutalia jėga. Mes 
prisiekėme ištikimybę tik mūsų 
teisėtai ir pripažintai valdžiai — 
Lietuvos parlamentui. Kovo 
11-šios ak tas šventas kiek
vienam lietuviui. Prašau — 
padėkite mums. Tegyvuoja 
laisva Lietuva!". 

Sausio 13 d. 18 vai. iš pati
kimų šaltinių sužinota: Parla
mentas dirba normaliai, vyksta 
uždaras posėdis, šviesa AT 
rūmuose yra, tačiau 17.05 vai. 
posėdis buvo nutrauktas, rū
muose paskelbta kovinė pa
rengtis ir prognozuota cheminė 
ataka. 

Vi ln iaus radi jas v a k a r 
tebeturėjo galimybę tiesiogiai 
transliuoti (451 m banga) posėdį 
iš AT rūmų: 16.25 vai. išgirdo
me kalbant Vytautą Landsber
gį. Pagrindines jo mintys buvo 
tokios: iš Maskvos atvykusi 
komisija, ir jis, Landsbergis, 
nežino, kieno rankose yra val
džia TSRS — ar Gorbačiovo, ar 
generaliteto: Maskvos komisija 
bandys organizuoti Lietuvos AT 
atstovų derybas su karine vado
vybe (sužinota tik Vilniun 
atvykusio TSRS desantinės ka
riuomenės vado Očialovo pa
vardė. Susitikimas įvyko). 

18.30 vai. baigėsi uždaras AT 
posėdis. Svarstytos aplinkybės, 
susijusios su Alberto Šimėno 
dingimu ir padėtis AT. 

Je i kam nors praverstų, 
duodame Lietuvos informacinio 
biuro Norvegijoje telefonus: 83 
35 10; 55 81 44; 38 40 60. 

Suomijos Raudonojo kryžiaus 
draugija perdavė esanti pasi
ryžusi atgabenti donorų kraujo. 

Sužinota, kad Rusijos prezi
dentas Borisas Jelcinas pareiš-

Čia rašoma naujoji Lietuvos istorija. 
Didžiulės barikados, apjuosusios cementu, geležimi ir vielomis modernius Lietuvos Parlamento 
rūmus, prie kurių lietuviai sargybiniai tikrina kiekvieno dokumentus, norinčio į juos įeiti. 

Pagrindinis Lietuvos 
ginklas 

Amerikos patarimas Sovietams 
Vilnius. — Reuterio žinių 

agentūra pranešė, jog Lietuvos 
Parlamentas pirmadienį balsa
vo, kad naujosios Konstitucijos 
pagrindas yra demokratinės 
valstybės nepriklausomybės 
deklaracija. Parlamentas pat
virtino praėjusio šeštadienio 
plebiscito duomenis. . 

Parlamentarai taip pat krei
pėsi į kitas tautas padėti šiai 
Pabaltijo respublikai atgauti 
prieš Antrąjį Pasaulinį karą 
turėtą savo nepriklausomybę ir 
pilną pripažinimą pasaulio 
bendruomenėje. įskai tant ir 
nario teises Jungtinėse Tautose. 
Už tai nubalsavo Lietuvos Par
lamentas 116 balsų, prieš 
nebuvo nė vieno balso, tik 
vienas nedalyvavo. Tad pir
mame Konstitucijos paragrafe 
įrašomas plebiscito nubalsuotas 
tekstas „nepriklausoma" vals
tybė. Antrasis paragrafas rei
kalauja, kad būtų visa tai tvir
t inama 75^ balsų, kas lietu
viams nesudaro daugiau jokios 
problemos. 

Plebiscito r e i k š m ė 
Nutarimo tekste sakoma, jog 

parlamentarai, atsižvelgdami į 

Žurnalistų 
pasisakymas 

Kaunas. — „Laisvasis Kau
n a s " sausio 14 savo pirmame 
numeryje rašė: „Šeštadienį Lie
t u v o s žurna l i s tų sąjungos 
vykdomasis komitetas pareiškė: 
M. Gorbačiovas Vilniuje pralie
jo kraują. Jei to jam dar maža, 
sukurkime M. Gorbačiovo krau
jo fondą, kur donorai savano
riškai duotų savo kraują. Tik jis 
būtų panaudotas nukentėju
siems nuo brutalios okupantų 
jėgos. Tuomet dar nežinojome, 
koks kraujo praliejimas mūsų 
laukia..." 

kė norą susitikti su V. Lands
bergiu. 

Iš a t i t inkamų soviet inių 
tarnybų skleidžiama nepap
ras ta i daug dezinformacijos. 
Vienas pavyzdžių — ultimatu
mas: 17 20 vai. Krašto apsaugos 
departamento generalinis direk
tor ius Audrius Butkevičius 
asmeniškai pareiškė.kad ligi tol 
nebuvę paskelbta apie jokį ulti
matumą. AT dirba normaliai. 

plebiscitą, kuris įvyko nežiūrint 
Kremliaus prieštaravimo, pa
reiškia, jog įvyko „visos tautos 
apsisprendimas stiprinti ir ginti 
Lietuvos nepriklausomybę ir su
kurti demokratinę respubliką". 
Parlamentas taip pat kreipėsi į 
pasaulį, kad padėtu tai įgyven
dinti. 

Nežiūrint Sovietų Sąjungos 
kategoriško reikalavimo, kad 
Lietuva atsisakytų nepriklau
somybės, kuris buvo lydimas 
šantažu, politine ir ekonomine 
priespauda ir karinės agresijos 
veiksmais, plebiscitas skelbia 
tikrąjį žmonių sprendimą sukur
ti demokratinę piliečių visuo
menę, rašoma minėtame nutari
me. „L ie tuva , ka ip tok ia 
valstybė, dar kartą nusipelno 
būt i pi lnateis iu pasau l io 
bendruomenės nariu". 

Va ls tybės depar tamento 
reakcija 

Amerika kreipėsi į Sovietų 
Sąjungą, kad būtų pripažinti 
Lietuvos žmonių norai, rašo 
Reuter is . Valstybės depar
tamento spaudos direktorė 
Margare t Totiriler pasakė 
VVashingtone: ..Mes tikime, jog 
šio balsvimo rezultatai turės 
reikšmę būsimuosiuose pasi
tarimuose tarp Maskvos ir Vil
niaus, kuriuos Sovietų vyriau
sybė pranešė' . Oficialūs re
ferendumo duomenys parodė 
visišką pasisakymą už nepri
klausomybę ne: ir tarp ne 
l ie tuvių tautybės žmonių. 
Lietuvos prez. Vytautas Lands
bergis tuos rezultatus aptarė, 
kaip ..pagrind.nį Lietuvos 
valstybės ginklą". 

Delegacija Vilniuje 
Vilnius. — Reuterio anglų 

žinių agentūrom pranešimu, 
paskutinių dienu metu Lietu
voje ramu. Darb?.> įstaigose vėl 
prasidėjęs, nors Sovietų kariuo
menės pastatai nesugrąžinti. 

Buvo atvykę daug žurnalistų 
stebėti šeštadienio balsavimų. 
Gorbačiovas sumobilizavęs 
visas jėgas sulaikyti Lietuvą 
nuo pasitraukimo iš Sovietų 
Sąjungos. Viena- iš tų drama
tiškų pastangų ir buvęs jo 
įsakymas panaudoti tankus Vil
niuje, kur nuo sovietų kareivių 
žuvo 14 gyvy I ų. Pagaliau 
Gorbačiovas pridėjęs truputį 

Po balsavimų Lietuvoje 
Saudargo misija užsienyje 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Chicagoje pirmadienio va
kare žinių metu CBS televizijos 
stotis, kuri čia savo programą 
perduoda antruoju kanalu, 
perdavė dalelę Lietuvos skerdy
nių filmo Kruvinojo sekma
dienio vaizdą su Walter Jacob-
son vykusiais komentarais. Jis, 
atsiprašydamas žiūrovų už 
žiaurius vaizdus, pasakė, jog 
tiesa reikalauja, kad būtų 
parodytas Sovietų smurtas ir 
tuo pareišktas jiems protestas. 

— „Face the Nation" sekma
dienio programoje Lesly Stahl 
pravesdama pasikalbėjimą su 
Valstybės departamento sekre
toriumi James Bakeriu. iškėlė 
ir Lietuvos klausimą ir privertė 
sekretorių aiškiau pasisakyti, 
kaip Amerika laikosi jos atve
ju. Bakeris pirmą kartą ištarė, 
jog jis Sovietų Užsienio reikalų 
ministeriui A. Bessmertnykui 
pasakęs, kad Sovietai turi leisti 
įvykdyti lietuvių aspiracijas ir 
suteikti nepriklausomybę. Ta
čiau tai buvo pasakyta po dide
lių jos pastangų. 

— Latvijos Respublikos Par
lamentas nutarė, kaip pranešė 
AP žinių agentūra, savo refe
rendumą pravesti kovo 3 dieną. 
— Į Berlyną atvyko per dvi 
dienas 300 žydų iš Sovietų 
Sąjungos, kurie nori apsigyven
ti Vokietijoje. Miesto vyriausy
bė neturi jiems patalpų, kur juos 
apgyvendinti, nes ir anksčiau 
atvyko 2.000 žydų. rašo ..Sen-
tinel"" laikraštis. 

— Izraelyje Ben-Gurion 
aerouoste per 24 valandas 
nusileido lėktuvai su 5.000 žydų 
emigrantų iš Sovietų Sąjungos. 

— Gynybos departamento 
sekretorius Diek Cheney ir 
Jungtinio štabo viršininkas gen. 
Colin Powell. sugrįžę iš Saudi 
Arabijos, painformavo prez. 
Bushą apie paskutinius karo 
įvykius su Iraku ir. kaip žur
nalistai mano. patarė dar 
neskubėti pradėti kariauti su 
pėstininkų kareiviais,žengiant 
į Kuwaito teritoriją. 

— Slovėnijos Respublikos va
dai pareiškė, jog pradeda atsis
kyrimo žygius nuo Jugoslavijos 
federacijos. 

nuolaidžiau kalbėti. Jis sudarė 
naują komisiją, kuri šį penk
tadienį turėjusi atvykti į Vilnių 
pradėti pasitarimus. Lietuvos 
pareigūnai sakėsi negavę for
malaus pranešimo delegacijos 
atveju ir mano, kad tai skirta 
Vakarų kritikams sušvelninti. 

Vilnius. Vasario 11 d. — Dar 
kartą Lietuva tarė savo žodį, bet 
ir vėl yra ta pati problema, jog 
Maskva to žodžio negirdi, pra
neša iš ten „Los Angeles Times" 
reporteris J. Dahlburg. 

Lietuvos politinė vadovybė 
džiaugiasi laimėjimu praėjusio 
s a v a i t g a l i o p leb isc i te , n e s 
triumfališkas žmonių pasisa
kymas daugiau kaip 909c už 
nepriklausomybę nuo Sovietų 
Sąjungos, yra didelis visos 
tautos žygis. „Tai laimėjimas 
prieš melą, prieš mėginimą mus 
bauginti , prieš baimę", pasakė 
prez. Landsbergis, „mes atl i
kome puikų darbą ir dar žen
gėme vieną žingsnį", kalbėjo jis 
savo pranešime. Ką toliau da
ryti ir kaip atstatyti pilnai ne
priklausomybę bus deputatų ir 
vyriausybės debatų reikalas. 
Korespondentas rašo, jog šiuo 
metu lietuvių laukia trijų sričių 
darbai — diplomatija, ekonomija 
ir įs tatymai. Užsienio diplo
matų nuomone Maskvoje. Lie
tuvai nebūsią lengva pasiekti 
tikslo. 

Saudargo uždaviniai 
Diplomatinėje srityje veikia 

L i e t u v o s Užs ien io r e i k a l ų 
ministeris Algirdas Saudargas, 
kuris buvo Londone, kai įvyko 
referendumo balsavimai Lietu
voje. Jo uždavinys dabar esąs 
įrodyti Vakarų vyriausybėms, 
kad jo vyr iausybė , bet ne 
Maskvos, yra teisėta Lietuvos 
žmonių r e p r e z e n t a n t e . S i s 
korespondentas nemano, kad 
greitas Lietuvos pripažinimas 
būtų galimas. Tik Islandijos vy
riausybė pripažinusi Lietuvos 
suverenitetą. Dėl to Sovietų 
Sąjunga apkal t ino Islandiją 
įsiterpiančią į Sovietų vidaus 
reikalus. 

esą nelaukim, kad šiuo metu 
pripažintų Lietuvos vyriausybę, 
nenorėdami užrūstinti sovietų. 

Ekonomijos įstatymas 
Lietuvos Parlamento kalbėto

jas Audrius Ažubalis pasakojo 
užsienio žu rna l i s t ams , kad 
respublikos vyriausias tikslas 
yra pagal šeštadienį žmonių 
suteiktą galią, priimti ekono
minių reformų įstatymą, kuris 
leistų valstybės turimą tur tą 
perleisti privatiems piliečiams, 
kad tuo būtų panaikinta buvusi 
komunist inė sistema, bet kad 
perėjimo laikotarpiu būtų iš
laikytas tas pats gyvenimo stan
dartas , bet ne blogesnis. „Be 
tokio įs tatymo, neįmanomas 
ekonominis pagerėjimas. Mums 
reikia ats tatyt i savo ekonomiją 
iš vidaus" , aiškino Ažubalis. 
Ministeris pirmininkas G. Vag
norius pasisakė tikįs, jog par
davimas kai kurios valstybinės 
nuosavybės sumažintų Lietuvos 
vidaus skolas. Vyriausybės laik
raš t is rašo, jog skolos siekia 
daugiau ka ip 5.5 bil. rublių ar
ba 9.9 bilijonus dolerių. Tai 
maždaug tiek pat, kiek Lietuva 
uždirba kiekvienais metais savo 
produkcijoje. Landsbergis pasi
sako už privačios nuosavybės 
įstatymą, nes tai padėtų ir po
litinėje srityje. Sovietų Komu
nistų partija ir Kremliaus va
dovybė nuo tokio įs tatymo 
pradėjo susilaikyti. 

Pagal iau Lietuvos Aukščiau
siosios Tarybos Prezidiumas 
paprašė patvir t int i Lietuvos 
žmonių n u t a r i m ą įrašyti į 
konstituciją, kad nuo dabar 
„Lietuva yra demokratinė ne
priklausoma respublika". 

Iš Kreml iaus dar nebuvo 
girdėti jokio pasisakymo. 

Algirdas Saudargas, 
Lietuvos Užsieno reikalų ministeris. 
pareiškė spaudai, jog Lietuvoje II Pa
saulinis karas dar nepasibaigė. 

Žiūrint į Vakarus, lietuviai 
gerai supranta, jog Amerika ir 
jos prieš Iraką sudaryta koali
cija norės išlaikyti Sovietus, kad 
jie visą laiką plaikytų sąjungi
ninkus Persų įlankos kare. Tad 

— D a r m s t a d t e p ras ideda 
trijų vokiečių firmų teismas, ku
rios padėjo Irakui pasigaminti 
nuodingas dujas. Tos firmos par
davė Irakui ir kitas reikalingas 
medžiagas bei ins t rumentus 
cheminiams ginklams pasiga
minti ir naudoti. Tai Kari Kolb 
kompanija ir Pilot fabrikas iš 
Frankfurto ir Water Engineer-
ing iš Hamburgo. 

— Valstybės depar tamento 
sekretorius James Bakeris, liu
dydamas Atstovų rūmų Užsie
nio reikalų komitete, pasakė, 
jog koalicinės valstybės prieš 
Iraką padengs išlaidas 51 bili
jono dolerių sumoje ir tai yra 
8 0 ^ numatytų išlaidų pirmame 
šių metų ketvirtyje. 

Atidaromas JAV 
konsulatas Kijeve 

Washingtonas. — Reuteris 
paskelbė, jog Amerika baigė 15 
metų užsitęsusį diplomatinį 
nesutarimą, ir šį mėnesį atidaro 
Ukrainos Respublikos sostinėje 
Kijeve savo konsulatą. Šita 
žinia susilaukė didelio pritari
mo tautinių ukrainiečių veikėjų 
tarpe ne t ik pačioje Ukrainoje, 
bet ir šiame krašte. Amerikos 
oficialūs aukštieji pareigūnai 
sako, jog tuo nenorima pakenkti 
Gorbačiovui, kuris ir taip turi 
daug bėdų ir kuris padeda Persų 
įlankos kare . Konsulato ati
darymas nereiškiąs diploma
tinio pripažinimo ar Ukrainos 
nepriklausomybės palaikymo 
toje didžiausioje respublikoje po 
Rusijos Respublikos. Kaip vie
nas Amerikos diplomatas išsi
reiškė Maskvoje: ,.Ne mūsų 
reikalas reikšti pripažinimą, jei 
t a s reikalas nėra tarp pačių 
sovietų išspręstas". Sis dip
lomatas prašė neminėti jo pa
vardės. 

KALENDORIUS 

Vasario 13 d.: Pelenų diena. 
B e n i g n a s , A l g a u d a s , Dar-
gaudas. Kotryna. Raudė. Ugnė. 

Vasario 14 d.: Kirilas ir Me
todijus. Saulius, Saulė. Lilijana, 
Valent inas , Žynė. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 6:50. leidžiasi 5:20. 
Tempera tū ra dieną 39 L, 

naktį 20 L 

« 



DRAUGAS, trečiadienis, 1991 m. vasario mėn. 13 d. 

OTįttS 
GLOBOJA CHICAGOS SKAUTININKIŲ.-KŲ RAMOVE 

fledaguoia j v.s. Irena Regienė. 2652 W. 65th St.. Chicago. IL 60629 

VASARIO 16-JA ŠVENČIANT 
Mano Sesės ir Broliai, 

Tebūnie sveikinama VASARIO 16-ji, kada žiemoj pražydęs 
laisvės žiedas pavasarį kalbėjo Lietuvai, vergijos pančius nusime
tusiai po ilgų, tamsių priespaudos metų! 

Vos dešimtmečius du Pavasarį tada dainavo ir vėl jauna tauta 
laisvųjų tarpe, tikėdama šviesia ateitimi, darbu ir tiesa pasaulyje, 
kol siaubios priespaudos šalna ir vėl užklojo žemę metų metams, 
geležine uždanga slėpdama ją nuo laisvojo pasaulio... (...Ar gali 
būti laisvas pasaulis, kai laisvė šalimais trypiama yra?!?...) 

Kančioj ir varge brendo VASARIO 16-sios žiedas pavergtoje 
prabočių žemėje, neužgniaužiama viltimi saugotas ir savo šalyje, 
ir gulaguose ir Sibiro taigose ištremtųjų, ir plačiame pasaulyje 
pasklidusių vaikų... Gali uždėti lietuviui vergo pančius, bet vergu 
jis niekam nebus! 

Tebūnie sveikinama VASARIO 16-ji šiandien jau LAISVES 
ŠVYTURIU spindinti Baltijos krantuose! Tebūnie sveikinami visi 
ir kiekvienas išdrįsę kalbėti ir kovoti už tai, kas privalo neliečiamu 
išlikti: už LAISVĘ TAUTOS ir ŽMOGAUS! Nepabūgę nelygios 
kovos ir priešo stiprumo. Neatsisakę idėjos ,dėl gardžios košės 
šaukšto'. 

Petys petin suartinkim ir mes savas gretas minėdami Šią didžią 
šventę. Tebūnie ji šauklys bendram darbui, nemėginant, sulyginti' 
visus, bet geriausiai išnaudojant skirtumus išlyginimui bendro 
darbo! 

DIEVUI, TĖVYNEI ir ARTIMUI iškilo Skautijos žalia vėliava 
šalia trispalvės laisvę žadėjusiais metais. Ji plazda ten ir dabar 
laisvės tęstinumui. Būkime jos verti! 

Sesė Stefa 

LSS VADOVYBĖS VAIRĄ 
PERDUODANT 

Akademinio Skautų sąjūdžio buvusi vadijos pirmininke fil. Danutė Eidukienė 
pareigas ir vėliavą perduoda 1991-93 metų kadencija; išrinktam pirmininkui 
fil. Edmundui Korzonui. Dešinėje pirmininko pavaduotojas fil. Kęstut is 
Jecius. 

Nuotr. J . V a r i a k o j i e n ė s 

ASS PAREIGŲ PERDAVIMAS 

Baigdamas šią kadenciją, 
reiškiu nuoširdžią padėką ASS 
CV pirm. v.s. fil. Danutei 
Eidukienei. LSS Seserijos Vyr. 
Skautininke! v.s.t.n. Stefai Ged
gaudienei. LSS Brolijos Vyr. 
Skautininkui v.s. Gediminui 
Deveikiui ir visiems LSS Pirani
jos Tarybos nariams. Visi dir
bome kartu lietuvių skautų 
gerovei, rūpindamiesi skautais, 
išs isklaidžiusiais po visą 
pasaulį, ir padėjome skautams 
Lietuvoje. Dirbau kiek galėjau. 
o įvertinimą palieku jums, 
vadovai. 

Atsk i ra i noriu paminėt i 
darbščią LSS Tarybos Pirmijos 
sekretorę j.v.s. Genovaitę Trei-
nienę. ji daug rašė ir savo darbą 
atliko pavyzdingai. 

Mūsų visų tikslas yra išlaikyti 
Lietuvių Skautų sąjungą lietu
višką, gausią ir stiprią savo dar
bais. Būdami stiprus savo viene
tuose lengviau galėsime padėti 
ir atsikūrusiai Lietuvos Skautų 
sąjungai. 

Džiaugiuosi galėdamas per
duoti Lietuvių Skautų sąjungos 
Vadovybės vairą patyrusiam, 
prieš 6 metus buv. LSS Tarybos 
Pirmininkui v.s. fil. Sigitui 

Miknaičiui. Jo rankose Skautų 
sąjunga tikrai eis pirmyn. 

Baigdamas dėkoju visiems už 
gražų bendradarbiavimą ir 
paramą mano kadencijos metu. 

Budėkime! 
v.s.fil. P e t r a s Molis 

LSS Tarybos Pirmininkas 

Paskutiniame LSS Tarybos 
posėdyje, 1990 m. rugpjūčio 
mėnesį, buvo nutarta vadovybės 
pareigas naujai išrinktiesiems 
perduti 1991 m. vasario 2 d. 
Tačiau Chicagoje Akademinio 
Skautų sąjūdžio Vadijoj pareigų 
pe rdav imas įvyko kiek 
anksčiau, būtent, sausio 30 d. 
Gal ir gerai, nereikėjo visų pro
tokolų, aplinkraščių ir kitokių 
popierių, sudarančių storas 
knygas, tempti lėktuvu į Bos
toną ir atgal, tuo labiau, kad ir 
visa ASS Vadija pasiliko čia pat. 
Chicagoje. 

Sausio 30 dienos posėdį pra
dėjo Vadijos pirmininkė fil. 
Danutė Eidukienė. Buvo per
skaitytas paskutinio posėdžio 
protokolas, patvirt inti nuta-

RIMTAI RUOŠIAMĖS BŪTI 
VYRESNĖS SKAUTĖS 

Los Angeles „Palangos" tun- Padainavus, sesė Gailė išsi-
to vyr. skaučių kandidač ių t raukė „Sese, Budėk!" Visos 
antroji sueiga vyko pas draugi- kandidatės balsu perskaitė po 
ninkę Gailę Radvenyte. Buvau paragrafą a r du, kol buvo per-
viena iš pirmųjų sueigon atėju- s k a i t y t a visa vyresniųjų 
sių'antra). Kol visos susir inko, 
turėjau išklausyti Vanessos K. 
ilgą meilės istoriją. 

Visoms susir inkus, sueigą 
pradėjome da inomis — su
dainavome keletą vyr. skaučių 
labiausiai mėgstamų dainų. 
Viena iš mėgiamiausių buvo 
„Dievui, Tau, Tėvynei ir žmo
nijai". Kai kurios dainos mums 
buvo mažai žinomos, tai t a rp 
altų ir sopranų buvo keli nesusi-
derinimai, bet tikiu, kad mūsų 
dainavimas ateinančiose suei
gose pagerės. 

skaučių istorija. Norėdama pa
tikrinti ar visos supratome, 
Gailė mus klausinėjo apie tai, 
kas buvo skaityta. Toliau disku
tavome vyr. skaučių ženkliuką 
ir jo reikšmę, o taip pat ir skau
tų maldą. 

Po diskusijų nukreipėm dėme
sį į Vyresniųjų skaučių religinę 
programą ir perskaitėm visas 
ten siūlomas temas iš kurių 
kiekviena kandidatė turėjo 
vieną pasir inkti ir apie ją 
parašyti ateinančiai sueigai. 
Nuostabu, kad šiais moderniais 

Los Angeles vyr skautes kandidates. Iš k. I eil. - R i m a Muloka i t e ir Nida Paplauskai te II eil 
- Viltis Januta i te . Vanesa Varnaitė, Laima Žemai ta i ty tė , Lydija Tompauskai tė . Vanessa 
KaSelionyte ir Tara Barauskaitė. 

Nuo t r Ga i l ės R a d v e n y t ė s 

rimai ką ir kuo apdovanoti, 
kam suteikti vyresniškumo 
laipsnius. Fil. D. Eidukienė 
padėkojo savo Vadijos nariams 
ir kiekvienam įteikė Vydūno 
Fondo išleistą knygą „Do
kumentai Lietuvos Vietinės 
Rinktinės Istorijai". Kiekvienoj 
knygoj p rasmingas į rašas , 
įrašytas pačios pirmininkės 
ranka: „Neklausk, ar upė nori 
tekėti — ji teka! Neklausk, ar 
tauta nori gyventi — ji gyvena! 
Mano tauta kaip upė — ji 
gyvena ir t eka ! " (Vincas 
Kazokas i. 

Apdalinusi visus knygomis ir 
gėlėmis, perdavė protokolus, ap
linkraščius ir kitus raštus nau
jai išr inktam ASS Vadijos 
pirmininkui fil. Edmundui Kor
zonui. Tuo pačiu, fil. Kęstutis 
Ječius. pirmininko pavaduo
tojas, gavo visą popierinį turtą 

laikais temai „Aš esu moteris", 
rekomenduojama perskaityti 
vyro parašytą knygą „Blame No 
One But Yourself ^(if you pick 
the wrong man). Visos dėl to 
smagiai pasijuokėm. 

Gailė sueigą pabaigė pra
šydama mus visas pagalvoti 
apie kokį nors gerą darbelį, ku
rį galėtume atlikti visuomenės 
labui. Rima Mulokaite pasako
jo apie savanoriškus darbus, ku
riuos turėjo a t l i k t i savo 
mokykloje. Vanesa Varnaitė ir 
Laima Žemaitaitytė pasiūlė 
nuvalyt Sv. Kazimiero lietuvių 
parapijos bažnyčios vitražus. 
Išlydėdama pro duris, Gailė 
mums priminė atsinešti kiton 
sueigon savo nario mokestį. 
Taip baigėsi mūsų tris valandas 
trukusi smagi ir naudinga 
sueiga. 

Viltis Janutaitė 

KAZIUKO MUGĖ 
HARTFORDE 

Hartfordo skautija ruošiasi 
Kaziuko mugei ir kviečia visuo
menę atsi lankyti . Kaziuko 
mugė kovo 3 d. vyks lietuvių pa
rapijos salėje. Visi kviečiami. 
Atsilankykite! Bus smagu susi
tikti ir pabendrauti. 

DETROITO SKAUTAI 
KVIEČIA 

Detroito „Baltijos" ir „Ga
bijos" tuntų Kaziuko mugė kovo 
3 d. vyks Dievo Apvaizdos 
Kultūros centre. Atidarymas 
tuoj po 10:30 vai. r. šv. Mišių. 
Laimikius loterijai prašoma 
atnešti šeštadieni, kovo 2 d., į 
parapiją arba įteikti bet kuriam 
skautui ar skautei. Visuomenė 
kviečiama atsilankyti ir parem
ti skaut iška veiklą. 

(protokolus, „Ad Meliorem!" ir 
Revizijos komisijos aktus) iš fil. 
Al. Likanderienės, buvusios 
pirmininkės pavaduotojos. 

Visi kiti Vadijos nariai liko, ar 
buvo paprašyti likti, savo parei
gose. Taigi, atrodo, lyg niekas ir 
nepasikeitė, pasiliks tie patys 
žmonės dar 3 metams dirbti 
kartu. 

Perduodama pareigas fil. D. 
Eidukienė įteikė fil. Ed. Kor
zonui prof. Igno Končiaus prieš 
daugelį metų sukurtą medžio 
drožinį — bitę, kaip darbštumo 
pavyzdį. Šita „bi tutė" eina iš 
rankų į rankas; baigdamas 
kadenciją p i rmin inkas per
duoda naujai išrinktam, kuris 
po 3 ar 6 metų perduoda kitam. 
Perimdamas pareigas ir darbo 
simbolį — bitę, o tuo pačiu vado
vavimą posėdžiui — fil. Ed. Kor-
zonas padėkojo D. Eidukienei ir 
visai vadijai už įdėtą darbą. 
Tolimesnėje posėdžio eigoje 
aptarė ateityje numatomas 
veiklos gaires, supažindino su 
savo vadijos nariais ir jų parei
gomis. Vadijos pilnas sąrašas, 
turbūt netrukus bus paskelbtas 
spaudoj. 

Baigiant oficialią dalį, pa
darėm keletą nuotraukų. Lyg ir 
norėtųsi sakyti — naujos ir 
buvusios Vadijos, tačiau juk 
pasiliko visi tie patys. Prie tur
tingo gardžių vaišių stalo (dėka 
fil. Jūratės Variakojienės), pa
sveikinom naujai apdovanotus 
ordinais, naujai pakeltus į 
vyresniškumo laipsnius, ir an-
truka:-t močiute tapusią fil. 
Aldoną R a s u t i e n ę , kur ios 
sūnus, fil. Vytenis Rasutis, 
Korp! Vytis įgaliotinis, turi 
antrą dukrytę. 

Užkraunam žmogui pareigas, 
pr idedam d a u g i a u darbo, 
rūpesčių ir nemiegotų naktų, ir 
sveikinam sveikinam, o man vis 
norisi pasakyti — užuojauta, 
mano nuoširdžiausia užuojauta 
— tačiau tai nepriimtina, todėl 
linkiu naujai išrinktam ASS 
Vadijos pirmininkui fil. Ed. 
Korzonui, jo pavaduotojui fil. K. 
Ječiui ir visiems Vadijos na
riams sėkmingo ir našaus dar
bo, vis aukštyn vis geryn — Ad 
Meliorem! 

Fil. Al. L ikander ienė 

A.A. SKAUTININKAS 
VINCAS KIZLAITIS 
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Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai ui gautas prenumeratas 
nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus iš 
jo mokestį, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs 

DRAUGO prenumerata mokama Ii anksto 

metams 
U.S.A $80 
Kanadoje ir kitur (U.S.A. dol) $90 
U S A . savaitinis išešt. laida) $45 
Kanadoje ir kitur (šešt. laida 
USA dol.i savaitinis $50 

'i metų 3 men. 
$45 $25 
$50 $30 
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$30 $25 

• Administracija dirba kasdien 
nuo 8:30 iki 4:30. šeštadieniais 
nuo 8:30 iki 12:00. 
• Redakcija dirba kasdien nuo 
8:30-4:00; šeštadieniais nedirba 

• Redakcija straipsnius taiso savo 
nuožiūra. Nesunaudotų straips
nių nesaugo Juos grąžina tik iš 
anksto susitarus Redakcija už 
skelbimų turirų neatsako Skelbi
mų kainos prisiunčiamos gavus 
prašymą. 

BAIGĖ PIRMOS 
PAGALBOS KURSUS 

„Perkūno" draugovės skautai 
baigė pirmos pagalbos kursus ir 
jiems leidžiama dėvėti sanitaro 
specialybės ženklą: Andrius 

Utz, Linas Gierštikas, Rimas 
Gecevičius, Zigmas Woodward, 
Rimas Lukas, Darius Mikrut, 
Rimas Putrius. 

DR. VIJAY BAJAJ, M.D., S.C. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Auglia: nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 

2434 W. 71 Street. Chicago 
To l . (1-312) 434-5849 (veikia 24 vai) 

Pirm , antr.. ketv.. penkt nuo 12 iki 6 v v. 

Kab. (1-312)735-4477; 
Re*. (708)246-0067; arba (708)246-6581 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ - NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILOING 

6449 So. Pulaokl Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. E. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE - AKIŲ LIGOS 

3900 W. 95 St. T«t. (708) 422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

Prrmd 3 v p p-7 v v antrd 12 30-3 v p,p 
trecd uždarytaa. ketvd 1-3 vpp penktd 

ir Seėtd 9 v r -12 v p p 

6132 S. Keozie Ave., Chicago 
(1-312) 925-2670 arba (1-312)469-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINE CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tel. (1-312)767-7575 
5780 Archer Ave. 

(6 blokai į vakarus nuo Cicero Ave) 
Valandos pagal susitarimą 

Cardiac Diagnosis. Ltd. 
Marquette Medical Building 

6132 S Kedzie 
Chicago. IL 60629 

Tel (1-312)436-7700 
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D. 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

SURENDER KUMAR, M.D. 
PETER STECY, M.D. 
širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzle, Chicago, III. 
Tel. (1-312)925-2670 

1185 Dundee Ave., Elgln, III. 60120 
Tel. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

Clevelande leidžiamos „Dir
vos" saus io 24 laidoje 
pranešama, kad sausio 19 d. 
Clevelande mirė žymus skauti-
jos darbuotojas v.s. Vincas 
Kizlaitis. Lapkričio 9 d. jis buvo 
automobilio sužeistas. Turėjo 
operaciją ir tol iau gydėsi 
ligoninėje. 

Vincas Kizlaitis vasario 17 d. 
būtų sulaukęs aštuoniasdešimt 
penkerių metų amžiaus. Nepri
klausomoje Lietuvoje Vincas 
Kizlaitis dirbo Vidaus reikalų 
ministerijoje. Už nuopelnus 
skautybei apdovanotas įvairiais 
žymenimis. 

Po karo atvykęs į Clevelandą 
jis buvo pirmasis skautų vie
tininkas. Ilgus metus dirbo 
„Dirvos" administracijoje, o 
paskutinius aštuonerius metus 
dirbo Clevelando Lietuvių 
namuose. 

Atsisveikinimas su velioniu 
sausio 21d. įvyko Jakubauskų 
laidojimo koplyčioje. Antra
dienį, sausio 22 d., po šv. Mišių 
Dievo Motinos parapijos švento
vėje, buvo palydėtas ir palaido
tas Visų Sielų kapinėse. Ilsėkis 
ramybėje, mielas Broli. 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Robertą Rd. Hlekory Hllle. IL 
1 myiia j vakarus nuo Harlem Ave 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
SpecialyDe vidaus ir kraujo ligos 
Nechirurgtnis išsiplėtusių venų 

ir hernoroidų gydymas 
5540 S. Pulaskl Road. 
Tol. (1-312) 585-2802 

Valandos pagal susitarimą 
Pirm . antr. penki 12-3 v p p . ketv. 2-7 v v 

Reikalui esant atvažiuoju ir Į namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

3315 W 55 St.. Chicago. IL 
Tel. (1-312) 476-2112 

9525 S 79th Ave . HiCkory Hills. IL 
Tol. (708) 598-8101 
Vai pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis. pritaiko akinius 
2618 W. 71 st St. 

Tel. (1-312)737-5149 
Vai pagal susitarimą 

Palos Vision Conter. 7152 W. 127th St. 
Palos Hgts. III Ketv vai. 3-6 v v 

Tel. (708)448-1777 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
SPECIALYBĖ - PLAUČIŲ LIGOS 

4700 W. 95 St. 
Oak Lawn, IL 60453-2533 

Tol . 708-636-3113 

Tol . kabineto Ir buto: (708)652-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. SOth Ave. , Clcoro 

Kasdien 1 iki 8 vai vak. 
išskyrus treč šešt 12 iki 4 vai popiet 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ PŪSLES IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. Mlchlgan Ave. . Sulte 324 Ir 

5635 S. Pulaskl Rd., Chicago. IL 
81 St. ir Kean Ave.. Justlce. IL 

Tol . (1-312) 565-2960 (veikia 24 vai) 
Valandos pagal susitarimą 

DR. DANA M. SALIKUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

10442 W. Cermak Rd. 
VVestchester, IL 60153 

Tol . 708-531-1113 
Valandos pagal susitarimą 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

2454 W 71 at Street 
(1-312)434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9 12 Penkt 2-7 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTU. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W 63rd Stree. 

Vai antr 1-4 v p p ir ketv 2-5 v p.p 
šešt pagal susitarimą 

Kabineto to l . (1-312) 776-2880. 
Roz. (708) 448-5545 

Kab. tol. (1-312) 585-0348: 
Roz. (1-312) 779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W. 63rd St. 
Vai pagal susitarimą pirm ir ketv 12-4 

6-9. antr 126. penkt 10 12. 1-6 

EDMUNDAS VIZINAS, M.D., S.C 
Specialybe — Vidaus ligų gydytoias 

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archer Avo. (prie Austin) 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. (1-312) 585-7755 

Kab. tol (1-312) 471 3300: 
Roz. (708) 442-8297 

VIDAS J . NEMICKAS. M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzle Avo., 
Chicago. IH. 60652 

Pirm . antr. ketv <• penkt 
pagal susitarimą 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarttan Medical Center 

Napervllle Campus 
1020 E. Ogden Ave.. Sulte 310, 

Napervllle IL 60563 
Tol. 1-708-527-0090 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tel. (1-312) 586-3186; 
Namy (708) 381-3772 

DR. PETRAS ŽUOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 West 63rd Street 
Vai pirm. antr. ketv ir penkt 3-6. 

Šeštadieniais pagal susitarimą 

< 



Ekonomija ir prekyba 

LAZDA TURI 
DU GALUS 

Keičiasi pasaul is , keičiasi 
draugai ir priešai, ką ypač ryš
kiai rodo dabartinių karų isto
rija. Toji istorija tu rės įrašyti 
savo puslapiuose ne t ik faktus, 
bet ir jų priežastis. Laisvieji 
kraštai iš tikrųjų yra laisvi ne 
viena prasme — laisva spauda 
ir žodžio laisve. Jie yra laisvi 
siekti savų interesų, ypač eko
nominėje srityje, kurios nevaržo 
jokios Jungtinių Tautų kon
vencijos. Žmogaus laisvė iš
reikšti savo nuomonę nebūtinai 
tur i norėtas pasekmes, jei jos su
siduria su valdančiųjų arba 
gamybos gal iūnų išskaičia
vimais. Tokią dviveidystę ypač 
dabar matome giliau pažvelgę į 
vykstančio Persų Įlankos karo 
užkulilsius. 

Kaip čia įvyko, kad Vakarų 
akimis žiūrint gana primityvi 
irakiečių tau ta sugebėjo įsigyti 
tokią pasakišką karinę galią ir 
tokius moderniškus ginklus? 
Kas nors gi turėjo j iems padėti. 
Giliau pasirausę tokių klau
s imų užkul is iuose spaudos 
žmonės priėjo prie stipriai su
krečiančių išvadų: daugelis 
vakariečių ir Jungtinių Tautų 
narių jau seniai sąmoningai 
laužė vadinamąjį Jungt inių 
Tautų embargo, parduodami 
naujausias ginklavimosi gamy
bos paslaptis ir produktus. Jei 
šiandien tos jungt inės armijos 
jauni kareiviai žūsta Irake nuo 
savo pačių tautiečių gobšumo 
t i ems šiame t a rpkar in iame 
laikotarpyje skubant pasipini
gauti, pristatant Irakui ir pana
šiems savų mokslininkų jau iš
dirbtus ginklus, tai karo eigoje 
vis dar bandoma apie tai kuo 
mažiau kalbėti. 

Atrodo, kad kai kraštų eko
nomija sulėtėja, ja i išgelbėti 
reikia naujų ryšių savo gaminių 
pardavimui, o jų ieškoma ypač 
tuose kraštuose, kuriuos tebe-
valdo karinės santvarkos vieš
pačiai. Tie kraštai dažniausia 
yra tolimi ir gana nereikšmingi 
gaminius parduodančioms vals
t y b ė m s , s v a r b u b ū n a t ik 
papildyti gamyklų kišenes. Da
bart inė spauda gana smulkiai 
paduoda tokių valstybių tikrai 
bauginantį sąrašą, kurį, manau, 
verta pakartoti ir mūsų balsuo
tojams, nes čia randame daugelį 
valstybių dabar šaukiančių 
priešingais balsais apie savo 
prekybos bendrus. Gal ir per 
vėlu muštis į krūt inę atgai
laujant, bet ateitis vėl gali 
atnešti panašių susigrupavimų, 
pa la ikant naują Hitlerį ar 
Saddamą. Visiškai iš savo elge
sio išjungus moralę, vėl galim 
ateityje susilaukti tankų, dujų 

ir atominių bombų, naikinančių 
mūsų pačių vaikus priešui pri
s t a ty t a i s moderniškiausia is 
ginklais. O šioje srityje jau 
tikrai prieita riba iki bepro
tybės. 

Verta išvardinti valstybes, 
kurių vaikai jau šiandien mirš
ta nuo savų vadų visiško 
moralės nuosmukio. Vokiečiai 
šiandien prieš Iraką, bet jų 
vadai pardavė ir pastatė jiems j 
chemines ir dujų karo gamyk
las. Švedai, taip labai taiką 
mylinti tauta, kuri pradžioje 
nesiteikė net pasmerkti sovietų 
karių žiaurumus Pabaltyje, 
Irakui pristatė raketų lengvai 
perkeliamas šaudykles, kad 
reikalui esant siektų Arabiją ir 
Izraelį. Garsieji „scuds" šau-
diniai pagreitinti ir pagerinti 
Austrijoje. Kai Saddamui buvo 
p a s k e l b t a g a l u t i n ė s kap i 
tuliacijos data, sausio penkiolik
toji, ta i apie šimtas kraštų pri
statinėjo jam vis dar ginklus, 
bandydami kuo daugiau uždirb
ti. Visą šį paskutini dešimtme
tį teroro ginklai buvo gamina
mi ir pristatomi iš Argentinos, 
Brazilijos, Vokietijos Mes-
serschmidto ir kitų firmų bei 
Prancūzijos ir Čilės, nekalbant 
jau apie Amerikos pastangas. 
Šie t a iką mylintys k raš ta i 
padėjo Irakui išvystyti savo 
seniai numatytą planą prieš ki
tus brolius Allacho garbintojus, 
kaip Iraną, pasiunčiant juos kuo 
greičiau atsidurti prie jo kojų. 

Moralė? Apie tai mažiausiai 
buvo atvirai kalbama. Žvelgiant 
ateitin, kokios bebūtų šio bai
saus masiniai naikinančio karo 
pasekmės, verta būtų Jungti
nėse Tautose ir pavienių valsty
bių kabinetuose rimtai per
svarstyti ir moralinę tokių pre
kybinių sprendimų pusę. Yra 
puikus posakis, kad seni vyrai 
daro karus, o jauni vyrai eina 
juose mirti. Dabar ten randame 
jau ne tik vyrus, bet ir moteris, 
kai namie lieka baimės ir ne
vilties apimtos šeimos. 

Išsirenkam vadus, kurie gra
žiais žodžiais ir mosikuodami 
vėliavėlėmis papuošia savo 
planus ir tikslus. Gal būtų 
galima rasti kokį vidurį t a rp 
aklai einančių pagal savo išgar
binto vado nustatytą planą ir tų 
rėksningų masių gatvėse su 
šūkiais už taiką, o tikrai ne
turinčių jokios įtakos įvykių 
eigai. Gal pats laikas laisvos 
ekonomijos kraš tuose savo 
planuose sugrąžinti arba bent 
įvesti ir moralės sampratą? Gal 
ekonomija nėra vienintelis svo
ris tokių didelių ir svarbių 
sprendimų atveju? 

RKV 

KELKIME VIEŠUMON 
SOVIETU PAŠTO 

TRUKDYMUS 

Washington, D.C. yra sudary
tas Atstovų Rūmų komitetas 
stebėti pašto netvarkingumus. 
Atstovų Rūmų narys kong. Ben-
jamin Gilman t ame komitete 
daug reiškiasi kovojant prieš 
Sovietų pašto nenormalumus. 
Jam prašant Amerikos Lietuvių 
Taryba visuomet perduoda 
gautus faktus apie bet kokius 
Sovietų pašto trukdymus, kad 
jis tai galėtų iškelti Sovietų 
įstaigose ir tarptautinėse paštų 
konferencijose. Lietuviai, kurie 
turi dėl Sovietų pašto nusi
skundimų, pfa%omr pranešti 
Amerikos Lietuvių*. Tarybai, 
kuri persiųs dokumentinę me
džiagą bei parodymus kong. B. 
Gilman. Amerikos Lietuvių 

Tarybos adresas: 2606 W. 63rd 
Street, Chicago, Illinois 60629, 
telefonas: 312-778-6900. FAX 
312-776-4636. 

VIENUOLĖ - SVEIKATOS 
KOMISIONIERE 

Meras R. Daley Chicagos svei
katos komisioniere paskyrė 
Mercy vienuolijos narę seselę 
Sheila Lyne, kuri iki šiol buvo 
sveikatos komisionieriaus pava
duotoja ir antroji sveikatos 
departamento direktorė, tas 
pareigas ėjusi 5 mėnesius. 
P e r e i t a i s me ta i s m i e s t a s 
pakeitė nuostatus, leisdamas 
patyrusiems asmenims, kad ir 
ne gydytojams, eiti tokias parei
gas. Seselė 54 m., buvo Mercy 
ligoninės prezidentė, baigusi 
Chicagos universitetą. 

Chicagos meras Richarci Daley gauna marškinėlius su užrašu ,.Freedom for Lithuania". Meras 
apsuptas Chicagos Lietuvių Tarybos ir akcijos už Lietuvos laisvę lietuvių. 

POLITIKA -
ARTIMO MEILĖS VYKDYMAS 

Mokantis Utenos gimnazijoje 
pirmą kar tą t eko išgirst i 
graikišką t e r m i n ą ,,zoon 
politikon", ku r i s apibūdina 
žmogaus sąvoką. Mokiniai tą 
terminą populiarino, versdami 
politiniu gyviu, padaru, sutvė
rimu, o kartais ir „politiniu 
gyvuliu". Mokytojas rimtai aiš
kino, jog žmogus ne vien fizinis 
gyvis, bet ir socialus sutvėrimas 
— zoon politikon. Mokinių tarpe 
vis tik prigijo „politinio gy
vulio" terminas. 

Šiuo metu pasižvalgę lietu
viškoje veikloje, nesunkiai pa
stebėsime politinių sutvėrimų 
margumyną. Kai kurie mūsų 
politinio gyvenimo stebėtojai 
palygina jį su politiniu ūkiu, 
kuriame yra ne t ik naudingų ir 
švarių gyvulių, bet ir gana 
purvinų. Gal dėl to Pietų Ame
rikoje į politiką žiūrima kaip 
į nešvarų užsiėmimą. 

Enciklopedine kalba kalbant, 
politika reiškia valstybės val
dymo meną. Bet politikuoti 
galima ir neturint valstybės. 
Todėl plačiąja prasme politika 
laikoma kiekviena veikla ir 
veiklos būdas, nukreiptas į 
ekonomines ar kitas vertybes, 
bet pirmoje eilėje į valdžios ir 
galios. Politinė filosofija gilinasi 
į būdus ir priemones politinei 
galiai išdėstyti a r apriboti, kad 
užtikrintų ne t ik žmogaus išsi
laikymą, bet ir jo gyvenimo 
pagerinimą. 

Popiežius Paul ius VI yra 
pasiūlęs kitą politikos definiciją. 
Jam „politika po religijos yra 
pati kilniausia forma artimo 
meilei vykdyti". Šis krikščio
niškas politikos aptarimas kaip 

VYTAUTAS DAMBRAVA 

tik ir verčia kiek susimąstyti. 
Kokiu keliu eina lietuviškoji 
išeivijos politika ir kur tas ar
timo meilės tikslų siekimo 
procesas? Juk mūsų tarpe yra 
lietuvių, kurie jaučiasi gyveną 
orveliniame gyvulių ūkyje, kur 
vieni politiniai gyvuliai lygūs, 
o kiti lygesni, kur turtas aps
prendžia išmintį, kur organiza
cija — tai aš. Jei aš esu politi
koje, tai tu, kitas, saugokis: 
eidamas prie manęs, ne tik 
kaliošius, bet ir savo nuomonę 
palik už durų. 0 jei valdome 
kokį fondą, ta i „nebijome, jei ir 
žemė drebėtų". Štai kodėl tenka 
kalbėti ne t ik apie idealistus 
veikėjus, bet ir apie ,,galingu©" 
visuomeninio daroo valdininkus. 

Lenkų egzilines vyriausybės 
(kuri šiuo metu*au likvidavosi) 
delegatas Venecueloje neseniai 
man dėstė, kad dirbančiųjų 
šmeižimą, apkalbėjimą, intri
gas, pavydą, įžeidinėjimus net 
tų, kurių nepažįstama, reikią 
la ikyt i savosios polit ikos 
normaliu reiškiniu. ..Tik į tą 
medį mėto akmenis, kuris turi 
vaisių", sakė jis. Bet kur toji ar
timo meilės politika? 

Ne taip seniai užtikau tokių 
asmeniškų puolimų pavyzdžius. 
Būk toks ir toks asmuo tokiai ir 
tokia i institucijai pa rašęs 
konfidencialų raštą, kuriame iš
drįsęs pasakyt; tai, ką jis galvo
ja. Kai kam šiurpas per kūną 
pagaugais nuėjo. Ir prasidėjo 
plėšimas skalpo, kad net 
Arizonos indėnai pavydėtų. 
Pagal popiežiaus Pauliaus VI 
artimo meiles politikos de

finiciją, asmuo, konfidencialiai 
pareiškęs savo nuomonę — 
klaidingą ar teisingą — reiš
kė adresa tams pasitikėjimą 
ir pagarbą ir laukė jų pasi
sakymų — teigiamų ar nei
giamų. Asmenys , sulaužę 
pas i t ikėj imą ir pasikvietę 
talkon neetiškus puolikus, pa
tvirtino faktą, kad orvelinio gy
vulių ūkio įnamiai dar gyvi ir 
veiklūs. Reikia apgailestauti, 
kad kai kurie asmenys išeivijoje 
kilnią artimo meilės politikos 
sąvoką iškreipia, prarasdami 
matą ir saiką, o kartais ir gėdą. 

Jei norime iš tikro padėti bro
liams, sesėms lietuviams Lietu
voje jų herojiškoje kovoje dėl 
krašto laisvės, išeivijoje vidaus 
politiką reikia perorganizuoti į 
nesavanaudišką meilės tarny
bą, išgyvendinus pavydą, neapy
kantą, kerštą, puikybę, garbės 
troškimą. Kiekvienas pasakytas 
žodis turėtų tarnauti tiesai, vyk
dant artimo meilės politiką, 
kuri turi būti mūsų veiklos alfa 
ir omega. Niekas neturėtų būti 
renkamas ar skiriamas vadovu, 
jei jo veiklos centre yra jis pats, 
o ne artimas, ne Lietuva. Mūsų 
pagrindinis uždavinys yra pozi
tyviai tanauti Tėvynei, šiam 
kraštui ir visai žmonijai, vyk
dant artimo meilės įsakymą. 
Tokia turėtų būti mūsų poli
tinės veiklos filosofija. O jei 
pozityvus darbas ir bendradar
biavimas su kokia dabartine in
stitucija neįmanomas, reikia, 

pagal Šv. Rašto nurodymą, 
nukratyt i dulkes nuo savo 
sandalų ir eiti ten. kur garbingų 
tikslų siekiama garbingais bū
dais. Tolerancija, kaip pagarba 

ir pakanta kito nuomonei, 
neįpareigoja priimti ir toleruoti 
blogį. „Toleratio est permissio 
negativa mali" — klasiškas ro
mėnų tolerancijos apibūdini
mas. Talka atsikuriančiai Lie
tuvos valstybei ir tautais išjun
gia toleranciją blogiui. Veikla, 
surišta su mūsų tautos gelbė
jimu, yra kilnus darbas artimui. 
— yra krikščioniškoji politika. 

Perestroika ir tolydžio didė
jant i ir stiprėjanti įvykių srovė 
Lietuvoje ir ka imyninė je 
Sovietų Sąjungoje mus užklupo 
nepasiruošusius, nors pasiruo
šimui laiko turėjome. įspėja
mieji ženklai buvo labai aiškūs. 
Tačiau patys įvykiai mūsų 
politinį gyvenimą suaktyvino. 
Neliko šeimų, namų, organiza
cijų, kur politika būtų buvusi 
išjungta iš kasdieninio gyve
nimo rutinos. Jau nuo 1986-87 
su politika gulam ir keliam, 
valgį ir gėrimą maišom su poli
t ika, net bažnyčion renkamės 
politikuoti. Visu pločiu prasi
dėjo ryšiai su Lietuva. Vieni 
stiprino kontaktus su sovietinio 
režimo aukomis, antri tęsėjuos 
su sovietinėmis institiucijomis, 
t ret i mėtėsi ir vienur ir kitur. 
Protą temdė euforija, lietuviš
koji meilės aistra užgožė krūtinę, 
mintį. Kai kas skubėjo deginti 
praeitį, užmiršti komunizmo 
padarytas skriaudas. Sunku 
pa t ikė t i politine išmintimi 
asmenų, kurie įtikėjo Lietuvos 
komunistų partijos lemtingu 
vaidmeniu Lietuvos išlaisvi
nimo procese, siuntė partijai 
sveikinimo telegramas, kvietė 
jų lyderius į Ameriką. Pašėlusi 
euforija! 

Tylėjo tik žuvę ir gyvi išlikę 
miško brol ia i , i š la isvint i 
koncentracinių stovyklų kali
niai, politiniai psichiatrinių 
ligoninių įnamiai, tylėjo negrį-
žusieji iš Sibiro. Beribėse tund
rose siaučiančios vėjo pūgos 
priminė tūkstančių ašaras, 
aimanas, skausmą, kančią ir 
mirtį ...kadaise. 

Netrūko betgi ir blaivaus 
žvilgsnio ar ben t r i m t ų 
pastangų suprasti naująją pa
dėtį, kuri šaukte šaukė atgai
vinti r ez i s t enc inę dvas ią , 
glaudinti gretas ir st iprinti 
kovos ryžtą. Kova dar nelai
mėta, ir niekas nežino, kokios 
aukos iš lietuvių tautos ir išei
vijos pareikalaus rytojus. 

Vakarai irgi tapo euforijos au
ka. Vokietijoje apsilankęs Gor
bačiovas buvo tr iukšmingiau 
sutiktas už Elvis Presley. That-
cher juo žavėjosi, prezidentas 
Bush tirpo, svajodamas apie 
nusiginklavimą ir ta ik ingą 
pasaulį. Rytų Europa išsilais
vino. Vokietija susijungė. Tik 
Lietuvai buvo siūloma ta r t i s ir 
laukti. Vietoje derybų prasidėjo 
blokados, atrėpliojo tankai , iš 
kurių Maskvai ištikima vardus 
ir veidus slepianti „vyriausybė" 
skelbė gelbėjanti Lietuvą nuo 
grįžtančios „buržuazinės" sant
varkos. Pasipylė atvirlapiai . 
mėtomi iš sovietinių lėktuvų 
tautai gąsdinti ir kiršinti. At
sirado parašiutininkai gaudyti 
besislapstančių rekrutų. Visa 
tai primena 1940 metus. Prieš 
savaitę britų ir prancūzų spau
doje pirmuosiuose puslapiuose 
pasirodė nuotrauka: Vilniuje 
sovietų tankas traiško lietuvį, 
kai žmonės nuogomis rankomis 
bando tą plieno pabaisą sulaiky
ti. Buvusi premjerė po prieš
pietinio vizito Kremliuje, grį
žusi Vilniun, pasakė „Gorba
čiovas mane apgavo" ir atsis
tatydino. 

Vakarai nuo pat revoliucijos 
dienų leidosi sovietų mulkina
mi. Gorbačiovo mulkin imui 
pasidavė ir kai kurie lietuviai. 
Ir pikčiausia tai . kad iš tų tar
po, kurie skelbėsi ir skelbiasi 
vadovaują Lietuvos laisvinimo 
kovai. Iš tikro tebesame kovos 
stovyje su Sovietų Sąjunga ir su 
Gorbačiovu. Tik įsiklausykime, 
ką skelbia Lietuvos parlamen
tas prezidento Vytauto Lands
bergio lūpomis. 

Garbės pažymėjimą už 40 metų darbą su lietuviškuoju jaunimu muz. Faus
tui Stroliai įteikia Pedagoginio Lituanistikos Instituto rektorius dr. Jonas 
Račkauskas, stebint PLI direktorei Stasei Petersonienei. 

Nuotr J . Tamulaičio 
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— Sakyk, Valiau, ar seniai pats pažįsti Danutę? 

Nepyk už tokį statų klausimą, bet pats man atrodai 
nuoširdus žmogus. 

— Stengiuosi būti atviras ir paprastas, ga; turėsi 
progos mane geriau pažinti. Taip, su Dana esu gerai 
pažįstamas. Vilniuje gyvenome viename name. dažnai 
susitikdavom**, mėgome d iskutuot i j \ a.riais 
klausimais, abu buvom pilni to jauno entuziazmo 
menui, kuris tada viešpatavo tarp Vilniaus jaunimo. 

— Aš ją sutikau tik čia, Feldkirche. Ta mergina 
mane sužavėjo, bet aš ir dabar dar negaliu jos suprasti. 
Žinau, kad tur i daug žadantį balsą. ir. galbūt „arsią 
ateitį, jei aplinkybės bus palankios. Yra graži, -velni 
ir nuoširdi. O tačiau niekaip nepavyksta man prasi
skverbti pro draugiškumo sieną ir pažvelgti į j - vidų. 
Aiškiai džiaugiasi mano dėmesiu jai ir nevenk mano 
draugystės, bet kiekvieną kartą griežtai sulaso bet 

^tokį šiltesnį meilės judesį ar žodį. 
— Truputį nujaučiu to priežastį, nors nen rėčiau 

išdavinėti svetimų paslapčių. — Kramtydama- -milgą 
prabilo Valius. — Galbūt laikas padarys savo. jei tikrai 
turėsi kantrybės ir norėsi laukti. 

— Buvo ki tas žmogus? 
— Taip. 
— Tas j aunas daktaras Freiburge? 
— Taigi, Mindaugas Varkala. Tada dar buvo 

studentu, labai energingas ir sumanus vyrukas. Kri
to prie Danutės kojų, tik negalėjo suvirškinti jos 
meniškų patraukimų. Atrodo, tai ir buvo jų išsiskyrimo 
priežastis, nors tiksliai to aš niekad nesužinojau. 
Danutė staigiai užsidarė savyje ir nenori apie tai 
kalbėti. 

— Galbūt dar susitiks ir nusileis kuris nors vienas? 
— Kokia gali būti laimė tarp žmonių, jeigu yra 

reikalinga vieno iš jų rezignacija ir atsisakymas? Ko
dėl nepabandyti kiekvienam ugdyti savo asmenybę, na
tūralius gabumus ir tapti pilnu žmogumi savo 
pašaukimų srityje? Kodėl nepabandyti mylėti ir priimti 
kitą žmogų tokį, koks jis yra. vietoj noro jį tuoj 
užgniaužti, pavergti ir padaryti vien baldu savo kam
baryje! Ar tai tikrumoje nėra vien pavydas, kad kitas 
asmuo turi savo pasaulį, kuriame pats negali 
vadovauti? 

Alfa tylėjo, o Valius darėsi vis karštesnis. 
— Imkime pavyzdžiu mane. Jaučiau norą tapyti, 

tad esu pasiekęs to. kad baigiau mokyklą ir galiu toje 
srityje dirbti. Jei Jūratė staiga man būtų pasakiusi — 
būsiu tavo žmona, tik nustok tepliojęs tuos pa
veiksliukus ir eik uždirbti tikresnės duonos kur į minis
teriją ar fabriką? Aš ją mylėčiau, jos trokščiau, taigi 
viską pažadėčiau. — bet ar vėliau aš būčiau laimingas? 
Ar nesijausčiau apiplėštas, nuskr iaus tas ir ar 
neatsibostų man tada vieną kartą jos gražios akys, jei 
mano sieloje tebūtų gili žaizda dėl mano atimto kūrybos 
džiaugsmo? Nutilus kūno geismui, ar nepradėčiau 
abejoti jos sielos gražumu, jos meile, nes meilė argi 
nėra noras duoti ir suprasti? Ir jei aš šiandien taip myliu 
savo žmoną, tai kaip tik del to, kad ji to nepadarė, kad 
nepriekaištavo dėl mano nepraktiškumo. dėl mano 
meilės menui, kad jos nepaveikė motinos ir pusbrolio 

Mindaugo patarimai. — o jų, be abejo, daug prisiklausė, 
— kad su meile ir kantrybe žiūrėjo į mano bandymus 
linijos ir spalvų žaisme, mane drąsino ir niekad 
neklausė, iš ko gi mes gyvensime. Gal. manai, 
jaunystė? O. ne, aš sutikau daug jaunų ir labai 
praktiškų mergaičių! Tai tik Dievo dovana. įgimtas 
jautrumas ir sugebėjimas mylėti. 

— Todėl aš suprantu ir Danutę. J i turi balsą, bet 
šalia to ji turi ir kitą dovaną: tą nepaprastą laimę ir 
džiaugsmą dainuoti. Ji dvasiniai kyla. ji nori kopti 
aukščiau ir arčiau prie tobulybės, ji nori praturt int i 
savo dvasios pasaulį. Ir štai ateina jaunas, gražus dak
taras ir pasiūlo būti daktariene. jei išsižadės savo 
troškimų. Jis nori būti jos vieninteliu troškimu, jos vie
ninteliu valdovu, jis sakosi ją labai mylįs, bet visiškai 
nenori jos suprasti. Taip galima parsivežti į savo namus 
stalą, ne žmogų! 

Valius pakilo nuo žemės ir užsirūkė. Jo rankos 
lengvai virpėjo, veidas buvo įraudęs. Alfa priėmė 
siūlomą cigaretę ir susimąstęs žiūrėjo į tolį. 

— Aišku, dauguma sakys, kad iš visų tų meniškų 
bandymų gali nieko neišeiti. Teisybė, daug tokių jaunų 
pastangų vėliau pasirodo buvę vien dideliais norais be 
ateities ir galimybių. Bet kas išdrįs spėlioti? Ar iš krū
vos kadaise Italijos gatvėje žaidžiančių vaikų an t vieno 
kaktos buvo užrašyta, kad jis bus garsusis Mykolas 
Angelas? Ar dėl to galima neleisti vaikui paišyti, 
dainuoti, būti matematiku, nes motina ar tėvas norėtų 
jį matyti kunigu? Ne. meilė nėra noras paimti , bet 
noras ugdyti! 

— Tai pats nemanai, kad Danutė vėl susitaikys su 
savo daktaru? — grįžo \ žemę Alfa. — Kad ji yra jo 
pasiilgusi ir gali su viskuo sutikti? 

(Bus daugiau) 



LIETUVA DĖKOJA 
,LITHUANIAN MERCY LIFT" 

AUKOTOJAMS 
Lietuvos žmonių vardu nuoširdžiai dėkoju Jums, o Jūsų 

asmenyje visiems tautiečiams už pasiryžimą paderi Lietuvai 
šiuo tragišku mūsų gyvenimo periodu. 

Išsiaiškinome, kad vaistus Lietuvai Jums būtų pato
giausia siųsti per Vokietiją. Todėl būtume dėkingi, jeigu Jūs 
galėtumėt tiksliai informuoti mus, kada vaistai iš Čikagos 
pasieks Bremena. 

Dar kartą dėkojame už Jūsų pastangas. Tautiečių 
pagalba mums labai reikšminga: vaistai ne tik padeda 
atstatyti Lietuvos žmonių sveikatą ar išgelbėti gyvybe, bet 
palaiko ir mūsų dvasios stiprybe, kai jaučiame nors iš toli, 
bet kartu su mumis už Lietuvos Nepriklausomybe 
plakančias ir Jūsų Širdis. 

Nuoširdžiai Jūsų 
Juozas Olekas 

Sveikatos apsaugos ministras 

Pasinaudodamas dr. Sidrio maloniu pasiūlymu perduoti 
Jums mano laišką, nuoširdžiausiai dėkoju Lietuvos pacientų 
vardu tautiečiams Jungtinėse Amerikos Valstijose ir Jums 
asmeniškai už atsiųstus iš ,,Lithuanian Mercy Lift" vaistus, 
švirkštus, higienines priemones. 

Kai kurie vaistai, higieninės priemones, pleistrai išdalinti 
visoms Lietuvos ligoninėms, Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, 
Šiaulių, Panevėžio miestų, Akmenės, Alytaus, Druskininkų, 
Jonavos, Kėdainių, Marijampolės, Mažeikių, Raseinių, 
Radviliškio, Ukmergės, Utenos rajonų ceritriitfems ligoni
nėms, Respublikinėms Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos 
ligoninėms, Respublikiniam Onkologijos centrui. Gautus 6 
mestinono tablečių flakonus išdalinome 8 pacientams, kurie 
be jo negali gyventi (Delnickui ir Laniauskaitei iš Vilniaus, 
Sinevičiui iš Kauno, Koženovskienei iš Šiaulių, Rasteniui iš 
Ignalinos, Kaziukaitytei iš Kėdainių ir vaikams: Siaurin-
skaitei iŠ Vilniaus bei Varnaitei iš Mažeikių). 

Injekcinių tirpalų, gentamicino ir aminofilino paskirs
tymą pridedu lentelėse (priede). 

Dar kartą dėkoju uz Jūsų rūpinimąsi Lietuvos 
žmonėmis, už didžiule materialine ir moraline paramą, kuri 
mums suteikia stiprybės ir pasitikėjimo. 

Linkiu Jums sėkmės visuose Jūsų darbuose. 
Su pagarba 

Juozas Olekas 
Ministras 

Nuoširdžiai dėkojame už suteiktą pagalbą. 
Jūsų gai les t ingumas ir humanizmas mus giliai 

sujaudino. 
Tikimės, kad Jūsų nuoširdi pagalba mums sunkiu laiku 

bus gera pradžia tolimesniame mūsų bendradarbiavime. 
Su pagarba, 

V. Žvirblienė 
Lietuvos Respublikos Vilniaus rajono 
Centrinės poliklinikos Vyr. gydytoja 

Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų pagalbą. 
Su pagarba, 

E. Zaiagenas 
Mažeikių centrinės ligonines 

Vyr. gydytojas 

Dėkoju už Jūsų pastangas padėti ligoniams ir už atsiųs
tus medikamentus, kuriuos gavome per Sveikatos apsaugos 

ministeriją. 
J. Rasimas 

Elektrėnų klinikos kolektyvo vardu 
Vyr. gydytojas 

Nuoširdžiai dėkojame už medikamentus, kuriuos 
gavome mūsų ligoninėje gulintiems ligoniams gydyti. 

Linkime sėkmės Naujuose Metuose. 
L. Strazdiene 

Vyriausio gydytojo pavaduotoja 
Lietuvos Respublika 

III Klinikinė Ligonine 

Gavome Jūsų draugijos siųstą vaistų dalj, būtent 
naloksono, efedrino, prokaino bei diphenhydramino 
ampulių. Visi šie vaistai mums žinomi ir plačiai taikomi 
gydymui, tik kai kurie iš jų pas mus kitaip pavadinti. Esame 
nuoširdžiai dėkingi už Jūsų paramą. Suprantarne, kiek laiko, 
lėšų ū- pasiaukojimo reikalauja Šis kilnus Jūsų darbas. 

Atrodo, kad mūsų laukia, dar sunkesni laikai, bet vis 
tiek tunme viltį sulaukti geresnių dienų (nors ir negreit), juo 
labiau, kad Jūsų mus remiate ir rūpinatės tiek sergančiųjų 
sveikata, tiek ir vilties palaikymu. Dar kartą dėkojame Jums 
ir Jūsų draugijai ir linkime geriausios kloties Jūsų darbuose. 

Su nuoširdžia pagarba klinikos ligonių ir darbuotojų 
vardu, 

J. Raistenskis 
Vyr. gydytojas 

Gerbiamieji, 

Gavome Jūsų labdaros siuntą gruodžio 10 dieną. Mūsų 
skyriui teko: gentamycinas, injekciniai skiediniai, pleistras. 
Viskas tinka, viską sunaudosime. Žinome, kad ir pas Jus 
mana iš dangaus nekrenta. Neabejotinai turite vargo 
išlaidų. Už tai mes nuoširdžiai dėkojame visiems, visiems, 
tiek asmenims, tiek ligoninėms. 

Mūsų Plungės ligoninės chirurginis skyrius talpina 60 
ligonių... Didžiausios problemos dėl kai kurių instrumentų 
stokos. . . Nenorėčiau sudaryti Jums papi ldomų sunkumų. 
Tačiau, jeigu atsirastų galimybe gauti ne naujų, nurašytų, 
bet dar veikiančių instrumentų ar aparatų mums labai 
padėtumėt . . . 

Reiškiu didele pagarbą ir dėkingumą Jums ir organizuo
tai Jūsų labdarai 

Dr. Edvardas Norkus 
"•Jungės rajono ligonine 

Gerų kūrybingų, pilnų me:iės savo artimajam Naujuį»į-
1991 Merų! 

Linki dėkingi už labdaros būdu gau tus medikamentus 
Lietuvos žmonės . 

M. Andriukaitis 
. . Kauno klinika, vaistinės vedėjas 

Besigydydamas Elektrėnų klinikos kardiologiniame 
skyriuje naudojausi Jūsų atsiųstais vaistais. Sveikata 
pagerėjo. Labai dėkingas už Jūsų pagalbą. Linkiu Jums da«g 
geros sveikatos, sėkmės Jūsų šventame darbe. 

Su pagarba, 
Vytautas Škėma 

.. .Gavome ir mes Jūsų rūpesčiu išsiųstų vaistų j Lietuvą. 
Nuoširdžiai AČIŪ! Telaimina Jus Dievas! 

Vaistai nuostabūs, kai kurių mes netgi nesame regėję. 
Išdalinome j kaimų ambulatorijas, ligoninės skyrius. Ypač 
džiaugėsi vaikučiai skaniais gerais vaistais, reikėjo pamatyti 
jų veidelius! 

Vaistus gavome prieš pat šv . Kalėdas, atleiskit, kad 
vėluojame su pasveikinimu. 

Norėtutme žinoti, ar gavote šj laišk - 'imybei gal 
parašytumėt? 

Su giliu dėkingumu, 
Gyd. Vidmantas Mickevičius, 

Vyr. gyd. pa va d. med. reikalams 
Vilkaviškio Centrinė rajono ligoninė 

Visi Širvintų gydytojai ir jų pacientai nuoširdžiai dėkoja 
už vaistų siuntinį. 

Su geriausiais linkėjimais, 
Širvintų Rajono Centrinė Ligoninė 

Dėkojame Jums už teiktą mums humanitarine pč(t 

Ją mes panaudojome ne tik ligoniams, bet ir vaiki: 
Ačiū!. 

Sveikiname Jus su šventomis Kalėdomis. Tegul ilgai dar 
plaka Jūsų tauri širdis, kad ąalėtų I mylėti tegul il
gai dar b ū n a stiprios Jūsų rankos, kau galėtų ką reikia 
apglėbti. 

Tepadeda Jums Dievas. 
Zarasų rajono CL, Vyriausias gydytoja 

K. Paulienė 

Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės vardu 
dėkoju Jums už suteiktą pagalbą — monitorinių sistemų 
kraujagyslių tyrimo doplerinm prietaiso, laboratonnio anali
zės prietaiso atsiuntimą. Dai:s šių prietaisų t.y. dvi moni-

torinės sistemos, arteriografinė doplerinė sistema, moni
torius rentgeno vaizdui bus panaudoti Respublikinėje 
Vilniaus klinikinėje ligoninėje, kur yra įsikūrusios Universi
tetines klinikos. Kita aparatūros dalis bus panaudota Kauno 
miesto IH-oje ligoninėje. 

Dar kartą dėkojame už pagalbą. 
Kolektyvo vardu, 

prof. A. Laucevičius 

Nuoširdžiai dėkojame už vaistus, gautus iš Jūsų. 
Linkime fnms stiprios sveikatos. 

Panevėžio rajono centrinės 
poliklinikos medikai 

Lietuvos dvasios negalios pacientų vardu dėkojame už 
suteiktą pagalbą. 

A. Kaunas 
Konsultacijos vadovas 

Respublikos psichoneurologijos konsultacija 

Medicininę aparatūrą ir vaistus, kuriuos Jūs mums 
pasiuntėte, gavome. Visos ligoninės vardu nuoširdžiai 
dėkoju už pagalbą, kurią Jūs suteikėte tokiu mums sunkiu 
metu. 

Su gilia pagarba, 
i . L. Streikus 

Vilniaus Universiteto 
Greitosios medicinos pagalbos ligoninės 

Vyriausias gydytojas 

Nemenčinės respublikinė vaikų ligoninė Lietuvoje gavo 
labai reikalingų vaistų, kuriuos Jūs siuntėte. Nuoširdžiai 
dėkojame Jums už rūpestį ir pagalbą. 

Sveikiname... kad Naujieji Metai atneštų Jums geros 
sveikatos ir sėkmė* : '~-~» ne. 

Sveiksta: medikai ir pedagogai 
V. Jurčiukonienė 

Respublikinė Nemenčinės Vaikų ligoninė 

Brangūs Bičiuliai! 

Mes matome, kiek daug susirūpinmo, dėmesio ir 
pasiaukojimo pareikalauja Jūsų kilnus darbas, padedant 
lietuvos ligoniams. Iš siuntų suvestinės pamatėme, kad Jūs 
jau pasiuntėte vaistų daugiau nei už 3 milijonus dolerių. 
Didžiuliai pinigai! O dar reikia pridėti transporto išlaidas ir 
didelį paruošiamąjį darbą. 

Bet kokie žodžiai būtų per menki išreikšti mūsų 
dėkingumą. Ačiū Jums ir duok Dieve Jums geriausios 
sveikatos... 

Su nuoširdžiausiais linkėjimais, 
Zenona Marija Grigaitienė 

Sveikatos Apsaugos Ministerijos 
Labdaros komisijos pirm. 

Nuoširdžiai dėkojame Jums už padovanotus vaistus ir 
švirkštus. 

R. Šukliauskienė, u i 
Šilutės ligoninės gydytojus 

Nuoširdžiausiai dėkingi už vaistus, Panevėžio rajono 
gyventojams. 

Panevėžio m. rajono centrinė poliklinika 

,,Lithuanian Mercy Lift" aukotojų pagalba 
pasiekė ir šias centrines rajonų ligonines: 
Akmenės, Alytaus, Anykščių, Biržų, Ignalinos, Jonavos, 
Joniškio, Jurbarko, Kaišiadorių, Marijampolės, Kauno, 
Kelmės, Kėdainių, Klaipėdos, Kretingos, Kupiškio, Lazdijų, 
Mažeikių, Molėtų, Pakruojo, Panevėžio, Pasvalio, Plungės, 
Prienų, Radviliškio, Raseinių, Rokiškio, Skuodo, šakių, 
Šalčininkų, Šiaulių, Šilalės, Šilutės, Širvintų, Švenčionių, 
Tauragės, Telšių, Trakų, Ukmergės, Utenos, Varėnos, 
Vilkaviškio, Vilniaus, Zarasų, Druskininkų, Kauno, Ner
ingos, Palangos. 

35 tonos reikalingiausių vaistų jau keliauja į Lietuvą! 
"Lithuaman Mercy Lift" ir toliau tęs savo darbą su jūsų pagalba. 

GELBĖKIME LIETUVĄ IR JOS ŽMONES! 



BOSTONO ŽINIOS 

LIETUVIŲ M O T E R Ų 
F E D E R A C I J O S BOSTONO 

KLUBO VEIKLA 
Lietuvių Piliečių klubo sve

tainėje gruodžio 21 d. Lietuvių 
Moterų federacijos Bostone klu
bas, vadovaujamas pirmininkės 
Elenos Vasyliūnienės, suruošė 
kalėdinę vakaronę — kūčias. 
Suruošti vaišes buvo paprašytos 
sve ta inės š e i m i n i n k ė s ; jų 
pastangomis buvo paruoštas 
stalas su įvairiausiais kūčių 
valgiais. Vaišės prasidėjo 2 vai. 
p.p. 

Per visą svetainę nutiestas 
stalas, buvo apsėstas svečių, 
viešnių ir k lubo na r ių . 
Dalyvavo 36 asmenys, tai pobū
vis l a ikomas pas i sekus iu . 
Vaišes pradėjo Lietuvių moterų 
federacijos klubo pirmininkė 
Elena Vasyliūnienė, pasvei
kindama susirinkusius svečius. 
Po to klubo pirmininkė kalbėjo 
apie kūčių kilmę, palygino su 
Agape — meilės puota, bendru 
pirmųjų krikščionių valgiu 
paskutinei Kristaus vakarienei 
atsiminti, krikščioniškai meilei 
ir vargšams pagalbą pareikšti. 
Kūčios ne visose tautose ruo
šiamos; tik rusai, gudai, ukrai
niečiai, lenkai ir lietuviai jas 
ruošia. Vokiečiai turi kitokius 
papročius, kilusius iš romėnų. 

Lietuvių švenčiamos kūčios yra 
originalesnės, negu kitų tautų. 
Lietuvių kūčių papročiuose yra 
išsilikusių daug senovės gamtos 
garbinimo religijos (ne pagonių, 
nes lietuviai stabų negarbino — 
V.) prietarų ir „bur tų" : kaip 
šiaudo t rauk imas , vaško lie
j imas ir t.t. Iš krikščioniškos 
pusės, ta i po advento, laukiant 
Kristaus atėjimo, šieno klojimas 
po linine staltiese ir, susirinkus 
šeimai, lyg per Agapę — krikš
čioniškos meilės pareiškimas. 
Pirmininkė Elena Vasyliūnienė 
padalino kalėdaičius-plotkeles 

visiems dalyviams ir sukalbėjo 
specialią kūčių maldą. Taip pra
sidėjo pasikei t imas kalėdai 
čiais-plotkelėmis su sveiki
nimais ir linkėjimais Dievo 
palaimos, dalyvės ir svečiai 
buvo pakviesti prie vaišių stalo. 
P a s i v a i š i n u s , Milda Nor-
kūnienė, pasikvietusi į „talką" 
Praksėdą Jakutienę, pravedė 
giedojimą kalėdinių giesmių. 4 
vai. p.p. ka i kurios viešnios pra
dėjo skirstytis, o kitos, pasiliku
sios, dar ilgai giedojo ir dainavo 
lietuviškas dainas... 

Valer i ja Vaičjurgienė 

MŪSŲ KOLONIJOSE 

Lemont, 111. 
M I N Ė J I M A S 

Vasar io 16 nepr ik lausomy
bės šventė Lemonte lietuvių 
centre buvo a t švęs t a š.m. 
vasar io 10 su d ide l iu 
pasisekimu. Pakėlus JAV ir 
Lie tuvos vė l i avas buvo 
laikomos šv. Mišios. Bažnyčia 
dalyvių negalėjo sutalpinti. J ų 
nesutalpino ir centro didžioji 
salė, kur vyko iški lmingas 
minėjimas su JAV valdžios 
atstovais ir JAV LB vadovybės 
nariais. Iš amerikiečių labai 
stipriai pasisakė kongresmanas 
Harris Fawell ir Illinois gu
be rna to r i aus as i s t en tė P a t 
Michalski už pilną Lietuvos 
nepriklausomybę, tuo reikalu 
skelbdami proklamacijas, įne-
šant rezoliuciją i Kongresą. 
Sveikino JAV LB pirm. dr. A. 
Razma. L ie tuv ių Fondo 
valdybos pirm. A. Ostis įteikė 
iš viso 6,300 dol. paramą Mairo
nio lit. mokyklai ir Montessori 

židinėliui. 
Pagrindinis šventės prele

gentas buvo Viktoras Nakas iš 
Washington D.C., pabėręs daug 
a k t u a l i ų minčių. Š v e n t ė s 
meninę programą atliko litu
anistinės mokyklos mokiniai, 
vadovau jan t Rasa i Posko-
čimienei. 

Visą šventę sėkmingai pra
vedė apylinkės pirm. Kęstutis 
Sušinskas ir pranešėja Silvija 
Radžiuvienė. 

Br. J . 

A.tA. 
EMILIJA VYDIENĖ 

PETUKAUSKIENĖ 

Gyveno Kennebunk Port, ME. 
Mirė 1991 m. vasario 9 d., 9 vai. ryto, sulaukusi 82 m. 

amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Garliavos valsč., Mastaičių kaime. 

Amerikoje išgyveno 41 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnūs: Algis, marti Lina, 

Saulius; trys anūkai: Hektoras, Saulius ir- Kristupas. 
Velionė buvo našlė a.a. Juozo. 
Kūnas buvo pašarvotas vasario 12 d., antradienį Green-

lawn koplyčioje, Bangor, ME. 
Laidotuvės įvyko antradienį, vasario 12 d. Iš koplyčios 10 

vai. ryto buvo atlydėta į St. Joseph's parapijos bažnyčią, 
Brewer, ME, kurioje įvyko gedulingos pamaldos už velionės 
sielą. Po pamaldų buvo nulydėta į Mt. Hope kapines, Bangor, 
ME. 

Nuliūdę sūnūs, marti, anūkai. 
Laidotuvių direkt. Greenlawn Funeral Home. 

A.tA. 
EMIL J. DORCAK 

Mirė 1991 m. vasario 10 d., sulaukęs 74 metų. 
Pasiliko dideliame nuliūdime: žmona Aida Valaitytė, 

sūnus Robert, marti Marilyn, duktė Gail, žentas John Ward; 
anūkai: Suzanne Euliano su vyru Ron, Marianne ir Diane 
Dorcak, Jeffrey ir Julie Ward; brolis Frank Dorcak, seserys 
Marie Hartwig ir Albie Wolta su vyru Edmund; mirusio brolio 
John žmona Catherine. Taip pat daug dukterėčių ir sūnėnų. 

Velionis priklausė: K of C Cardinal Mundelein Council 
#3024 (4th degree), N.A.R.F.E. Chapter 1106, Elks Lodge 
#1596, Benvyn Moose Lodge 424, Lithuanian Chamber of 
Commerce. Catholic order of Foresters, Court #443. 

Velionis pašarvotas vasario 12 d., antradienį ir vasario 
13 d., trečiadienį nuo 4 iki 9 v.v. Lack & Sons Palos Funeral, 
11028 S. Southwest Hwy., (7600 W.) Palos Hills. 

Laidotuves įvyks ketvirtadienį, vasario 14 d. Iš koplyčios 
9:30 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčią, 
69 St. ir Washtenaw Ave. kurioje 10:30 vai. ryto įvyks gedu
lingos šv. Mišios už velionio sielą. Po mišių bus nulydėtas į 
Šv. Kazimiero lietuvių kapines. Vietoje gėlių šeima prašo 
aukoti mišioms arba labdarai. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: žmona, sūnus, duktė, anūkai, brolis, seserys 
ir kiti giminės. 

Laidotuvių dir. Lack & Sons. 708-974-4410. 
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A.tA. 
ZOFIJA STIRBIENĖ 

Gyveno Western Springs, IL. 
Mirė 1991 m. vasario 12 d., 5:50 vai. ryto, sulaukusi 91 

m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Užventyje. Amerikoje išgyveno 42 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime dukros: Gražina Damijonai-

tienė, žentas Vitalis, Vida Brown, žentas Robert; trys anūkai: 
Vida Darni Jonaitytė, Hart ir Justin Brown; Lietuvoje brolis 
Stasys Porimskis su šeima, svainė, pusseserės ir pusbroliai. 

Velionė buvo našlė a.a. Stepono. 
Kūnas pašarvotas trečiadienį, vasario 13 d. nuo 4 iki 9 

v.v. Petkus Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71 St. 
Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, vasario 14 d. Iš koplyčios 

9 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. 
Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę dukros, anūkai, brolis ir kiti giminės. 
Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus. Tel. 312-476-2345. 

A.tA. 
RUŽENAI TAMULIENEI 

mirus, sūnų ARVYDĄ su šeima užjaučia
me ir drauge liūdime 

Svoteliai 

A.tA. 
DR. JUOZUI BRIEDŽIUI 

mirus , s k y r i a u s narį, velionio brolį STASĮ BRIEDĮ 
jo šeimą i r a r t imuosius nuoširdžiai užjaučiame. 

Amerikos Lietuvių Tautinės s-gos skyrius 

A.tA. 
VYTAUTUI BULOTAI 

mirus , mie loms BIRUTEI, KRISTINAI, P . JULIJAI 
ir k i t i ems ar t imies iems nuoširdžią užuojautą reiškia 

Santara-Šviesa 

f\^l midlcind federcil 
Savings and Loan Association 

75 metus aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MAROUETTE PARK BRIGHTON PARK 
2567 WEST 69th STREET 4040 ARCHER AVENUE 

(1-312) 925-7400 (1-312) 254-4470 
BRIDGEVIEVV 

8929 S HARLEM AVE. 
(708) 598-9400 

EEE r£j 

A.tA. 
ELIZABETH NORGAILA 
Gyveno Chicagoje, Brighton Parko apylinkėje. 
Mirė 1991 m. vasario 10 d., 4:47 vai. p.p., sulaukusi 90 

m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Skirptiškiuose. 
Pasiliko dideliame nuliūdime sesuo Veronica Giraitis, 

dukterėčia Emily Taylor. 
Velionė bus palaidota ketvirtadienį, vasario 14 d. po apei

gų prie karsto Mt. Hope kapinėse. 
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs

tamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 
Nuliūdę, sesuo ir dukterėčia. 
Laidotuvių direkt. Edgar Funeral Home. Tel. 

708-423-1600. 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K IS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai - (1-312) 523-0440 ir (1-312) 523-9862 

4605-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas - (1-312) 927-1741-1 

4348 S. California Avenue 
Telefonas - (1-312) 523-0440 

CLASSIFIED GUIDE 
REAL ESTATE REAL ESTATE 

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
Laidotuvių direktoriai 

nuo 1916 metų 
PRANEŠA 

GREIT 
PARDUODA 

RE MAX 
REALTORS 

(312) 586-5959 
(708) 425-7161 iTi 

RIMAS L. STANKUS 
• Perkant ar Parduodant 
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 
• MIS. Kompiuterių ir FAX pagalba 
• Nuosavyb'ų įkainavimas vsltul 
• Perkame ' Parduodame Namus. 
• Apartmenus ir Žemę. 

H m * KOMPIUTERIŲ 
pagaloa galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ meste « priemiesčiuose Sąži
ningai patarnaus 

J . BACEVIČIUS 
BELL-BACE REALTORS 

INCOME TAX - INSURANCE 
6529 S KEDZIE 

778-2233 

La MLS Kompiuterio 
pagalba, BUDRAIT IS asmeniškai 
ir sąžiningai patarnauja įvairaus dydžio 
nuosavybių PIRKIME bei PARDA
VIME. Veltui ĮKAINAVIMAS, 
nuolaida PENSININKAMS. 
Skambinti: 312-778-3971 arba 
312-767-0600 ONE STOP REAL 
ESTATE, INC., 6600 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629 

k a d atidaro nau jus la idotuvių n a m u s 

6541 S. KEDZIE 
M a r ą u e t t e Parke 

Kiti S. C . Lack l a ido tuv ių n a m a i : 
11028 Sou thwes t H w y . * Palos H i l l s 
9236 S. Rober t s R d . * Hickory H i l l s 

2424 W. 69 S t . * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

HELP VVANTED 

Pasaulio U»< centraa leiko rastines 
tarnautojo,-os 5 d. į sav. nuo 9 iki 5 Turi 
laisvai vaitot; ietuvių ir anglų kJbas 
Pareigos: atsaKineti telefonus, mašinėle 
raSyti įvairius laiškus, raštus ir pan 
Suinteresuoti - • ambinkite V. Krumpliui, 
tai. 706-257-0777. 

PRCMMAN 
tor small offset ûpHcator press Some col-
or expertence -acassary South »de loca-
tion. Call Jim V**t be atole to commurocate 
in EngHsn 

70S-42S—7211 
egual oooortunity employer 

LB MIS 
ŠIMAITIS REALTY 

Viktoras Šimaitis.Rea c-
Nuosavybių pardavimas Income Tax 

5953 S. Kadzla Ava. 
Tai. 436-7878 

iOUNi 
LEN0ER 

Laisva aptarnaufančlo madl-
ctnos psrsoasJo vista kardiologų 
įstaigoje c * Midvvay aerouosto. 
Pareigos: y mti pacientus, atsakyti 
telefonus, tvarkyti ligonių istorijas, 
atlikti EKG tyrimus Nedirbame 
treciadien ' savaitgaliais Būtina 
turėti 2-3 ^e t u . darbo stažą medi
cinos įstakjce, geras rekomendaci
jas. Pageidaujama mokėti lietuvių ir 
anglų kalbas Skamblnklts (312) 
43«-17t0 Mrs. L. 

MISCELLANEOUS 

A V I L I M A S 
M O V I N G 

Tel. 376-1882 ar 376-5996 
10%—20%—30% pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
oas mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3208Va West 95th Strst 

Tsl. — GA 4-8654 

E L E K T R O S ' 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą Dirbu ir I 
užmiesty. Dirbu greitai, garantuotai ir sąžV 

.ningai. 
312-779-3313 "1 

į, KLAUDIJUS PUMPUTIS 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

Marquette Funeral Home 
2533 VVest 71 st Street 
Chicago, Illinois 60629 

l-<312)-476-2345 

Hills Funeral Home 
10201 South Roberts Road 
Palos Hills, Illinois 60465 

708-430-4455 

Petkus Funeral Home 
1410 South 50th Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-863-2108 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 50th Avenue 

Cicero, Il l inois 60650 
708-652-1003 

Visus la idotuvių n a m u s galite pasiekt i 
s k a m b i n d a m i l-(312)-476-2345 

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A. PETKUS 

DONALD M. PETKUS 
LAVVRENCE C. GASUNAS 

i 
' 
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x Kardinolas J o s e p h L. 
Bernardin , Chicagos arkivys
kupas, šį sekmadienį, vasario 17 
d., 3 vai. p.p. aukos šv. Mišias 
lietuvių Misijoje Lemonte Va
sario 16-siob minėjimo proga. 
Visi kviečiami dalyvauti. 

x , . S p i n d u l i o " t au t in ių 
šokių šokėjų grupė. Baizeko 
Lietuvių kultūros muziejaus 
kviečiama. Lietuvos Nepriklau
somybe- švente minint šį 
penktadienį, vasario 15 d.. 12 
vai. vidurdienj. atliks programą 
Daley Plaza. Chicagoje. V 
kviečiami. 

x Prez. Vytautui Lands
bergiui sveikinimą dėl apklau
sos Nepriklausomybes klau
simu Lietuvoje pasisekimo siun
čia Baizeko Lietuviu kultūros 
muziejus. Vasario 16 ir 17 d. 
nuo 10 v. r. iki 4 v. p.p. visi 
lietuviai kviečiami atvykti į 
muziejų ir pasirašyti. 

x Lietuvos Nepriklauso
mybės atkūrimo 73 metu ir 
1990 m. kovo 11d. deklaracijos 
paskelbimo minėjimas bus vasa
rio 17 d., sekmadienį. 10 vai. 
ryto vėliavų pakėlimas 5vč. 
Mergelės Marijos Gimimo baž
nyčios aikštėje ir pamaldos 
10:30 va!, r. šioje bažnyčioje. 
10 vai. ..Tėviškės" ir 11 vai. 
Ziono bažnyčiose. Visuomenė 
kviečiama dalyvauti. Minėjimą 
rengia Altą. 

x „Lituanicos" skautų tun
to „Miško broliai" Kaziuko 
mugėje pri:;- - - išaugtas ar 
nenaudojamas skautų ir skau
čių uniformas. Visi tokias uni
formas turintieji prašomi jas 
paaukoti. Kaziuko mugė vyks 
kovo 3 d. Jaunimo centre. Mu
gės atidarymas bus 11:15 vai. 
ryto. 

x Vasario 16-tos meno pa
rodos „Dailė '91" at idarymai 
bus : i. Čiurlionio galerijoje va
sar io 15 d. penktadieni. 7:30 
v.v.. 2. ..Lietuviu Dailės" muzie
juje Lemonte. vasario 16 d.. 
šeštadienį. 7:30 v.v. Visi kvie
čiami atsilankyti. 

(sk) 

x Vasario 16 proga. L.S.T. 
Korp! Neo-Lithuania rengia 
K. Ostrausko dramos ..Šaltkal
vis" spektaklį Liet. Tautiniuose 
namuose šeštadienį, vasario 16 
d., 8 v.v. Programą atliks akto
riai Vytautas Juodka ir Laima 
Šulaitytė-Day. Programa ir 
vaišės — $5.00 auka. Visuo
menė maloniai kviečiama atsi
lankyti 

(sk) 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 
2649 VV. 63 St.. ( hicago. II 60629 

Tel. (1-312) "6-S162 
14300 S Bei! Rd , I ockport, IL 60441 

Te! ("08» 101-4866 

Advokatas Jonas Gibaitis 
b2A' S. Ked/ie Avenue 

Chicago. II M)62<> 
Tel. (1-312) 776-8700 

[ > , t r h > -..>: i U<! J > 

\ r :'« 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 
2501 VV. 69th Street 
Chicago, IL 60629 

Tel. (1-312) 778-0800 
Valandos pagal susitarimą 

ADVOKATAS 
ALGIRDAS R OSTIS 

201 E. OgdfTi A\.r.. Ste 1H-2 
Hinsdal»>. II. 80521 
Tel <7<W> 325-3157 

x Anicetas Simutis , Lietu 
vos generalinis konsulas Ne\\ 
Yorke, atvyksta į Chicagą ir va
sario 16 dieną dalyvaus Jau
nimo centre Lietuvos Nepri
klausomybės s u k a k t i e s 
minėjime. 

x Vasario 11d. vakare apie 
Lietuvą ir Kruvinąjį sekma
dienį kalbėjo 2 k a n a l e 
pranešėjas Walter Jacobson. Jis 
labai gerai kalbėjo ir vertas 
padėkos. Lietuviai turėtų jam 
paskambint i bent telefonu 
312-951-3852 ir žinių TV direk
torei C. Dudge te l . 
312-951-3631. Nereikia gerai 
mokėti angliškai, tik reikia 
pasisakyti pavardę, kad esi 
lietuvis ar lietuvė ir ačiū. 

x Hot Springs, Ark. Lietu
vių Bendruomenės apylinkės 
iždininkas N. Sabaliūnas mums 
rašo: . .Apylinkės vaidybos 
nutarimu siunčiu 50 dol. auką 
laikraščio leidimo bei administ
ravimo išlaidų palengvinimui. 
Visos apylinkės vardu linkiu 
Jums sveikatos, ištvermės bei 
nepavargti sunkiame spaudos 
darbe". Dėkojame už linkėjimus 
ir auką. 

x VValter Valys, Rosvvell. 
New Mexico, „Draugo" garbės 
prenumera tor ius . p ra tęsė 
prenumeratą, pridėjo 45 dol. 
auką su laiškučiu: „Draugas 
šiuo metu yra man neįkai
nojama vertybė. Žinias iš 
Lietuvos ir apie Lietuvą pir
mame psl. skaitau bent keletą 
kartu. Taip pat įdomūs ir aktu
alūs straipsniai sudaro tikrą 
žinių lobyną. Todėl manau, kad 
..Draugo" vertė tikrumoje yra 
bent 501 aukš tesnė negu 
prenumerata yra įkainojama. 
Linkiu „Draugui" ir toliau tęsti 
gerą žurna l i s t ikos darbą. 
Reiškiu padėką ir pagarbą 
leidėjams . redakcijai, admi
nistracijai bei visiems pasi
šventusiems bendradarbiams". 
Labai dėkojame už gražius 
žodžius, auką ir linkėjimus. 

x Demonstracijos dėl Lie
tuvos Nepriklausomybės, mi
nint Vasario 16-tąją, šį šeštadie
nį 2 vai. p.p. (ne 12 vai. kaip 
anksčiau skelbta) vyks Daley 
Plazoje, Chicagoje. Jaunimo 
sąjunga kviečia visus, o ypač 
jaunimą, dalyvauti. Po de
monstracijos bus eisena Michi-
gan Ave. Atsineškite vėliavas ir 
plakatus. 

(sk) 

x PATRIA: didelis išpar
davimas! Dauguma prekių su 
201-40^ nuolaida. Elektroni
ka, gintaras, kristalas, lino au
diniai, lietuviškos muzikos ka
setės, odos dirbiniai ir kt. PAT
RIA. 2628 W. 71 St., Chicago, 
tel. 312-778-2100. Sav. A. ir F. 
Siutai. 

(sk) 

x G.T. INTERNATIONAL. 
INC. rašo vietinius bilietus ir 
tvirtina Aerofloto reisus atvyks
tantiems iš Lietuvos. Taip pat. 
parūpiname profesionalų pasi
tikima ir persodinimą New 
Yorko bei VVashingtono Aero
uostuose. Prašome kreiptis: 
G.T. I N T E R N A T I O N A L , 
INC., 9525 S. 79th A \ e . , 
Hickory Hills, IL. Tel. (708) 
430-7272. 

(ski 

x Sut inkame iš New Yorko 
ir Washingtonojūsų gimines ir 
pristatome i Chicagą, arba iš
vežame atgal pigiau, negu 
lėktuvu Skambinti iki 12 vai. 
dienos, tel. (312) 434-8618. 

(sk) 

x JUOZAS BACEVIČIUS, 
namų pirkimo ir pardavimo at
stovas Greitas ir tikslus pa
tarnavimas. Nemokamas namų 
įvertinimas. Skambinti: Bell-
Bace RE, tel. 778-2233. 

(ak) 

x Pelenų d iena yra šį tre
čiadienį, vasario 13 d. — tai 
Gavėnios pradžia. Katalikai, 
sulaukę 14 metų, turi susilai
kyti nuo mėsos Pelenų dieną ir 
Didįjį Penktadienį, nuo 18 iki 
59 metų gerai pavalgyti tik 
vieną kartą. Bet darbui neturi 
trukdyti. 

x Vasario 16-tosios minėji
mas rengiamas vasario 16 d., 
šeštadienį. 7 vai. vakaro Jau
nimo centro kavinėje. Bus trum
pa paskaita, meninė programa 
ir vaišės. Minėjimą rengia Jau
nimo centras, o vaišes Jaunimo 
centro Moterų klubas. Visi 
kviečiami. Aukos nebus ren
kamos. 

x „Viltis", folkloro žurnalas, 
leidžiamas Denvery. Colorado. 
kovo-balandžio mėnesių 
numeris 6 išėjo iš spaudos. 
Šiame numeryje yra plačiai 
aprašyti graikų tautiniai šokiai, 
bet taip pat paliesti plačiau ar 
siauriau ir kiti. Yra ir lietuviš
kos informacijos apie tautinius 
šokius ir lietuvišką veiklą. Re
daguoja ir leidžia Vytautas F. 
Beliajus. tautinių šokių spe
cialistas. Viršelis papuoštas 
graikų dviem šokėjais, apsiren
gusiais tautiniais drabužiais. 

x Dr. Pe t ras Jon ikas , Ri-
verside, 111.. kalbininkas, rašyt. 
Jonas Rūtenis. Hyannis. Mass., 
Birutė Žemaitienė, Oak Lawn, 
111.. „Draugo" garbės prenu
meratoriai, rėmėjai, pratęsdami 
prenumeratą pridėjo po 20 dol. 
dienraščiui ir po 15 dol. už kalė
dines korteles, kalendorių. 
Nuoširdus ačiū. 

x Dr. J . B a l y s . Silver 
Springs. Md., daugelio knygų 
autor ius apie l ietuvių 
tautosaką, papročius, tikėjimą, 
am pageidaujant. ..Drauge" 
esamų neparduotų jo parašytų 
knygų ir studijų centrą buvo pa
siųsta 52 egz. įvairių leidin-u 
bibliotekoms į Lietuvą. 

x A. a. Vincento Gudaičio 
dvidešimties metų mirt ies 
sukaktis bus paminėta šv. Mi
šių metu Šv. Alfonso bažnyčioje. 
Lemont, II vasario 17 d. 11 vai. 
ryto. Prašome visus gimines, 
draugus ir pažįstamus prisimin
ti velionį savo maldose. 
Dideliame nuliūdime tebepa- žimų ir žmonių gelbėjimo, 
silieka žmona Agota, duktė _ Kokio amžiaus buvai, kai 
Jolanda, žentas Alfonsas ir pirmą kartą leidais į jūras , -pa-

mU ŽVAIGŽDUTĖ 
• j^^^^^i * JI * įstrigtas Lietuvių Mokytoju Sąjungos Chicagos skyriaus 

Redaguoja J PiaCas. Medžiagą siųsti: 3206 W. 65th Place, Chicago, IL 60629 

Viktorą- Simaitis 

ŽUVUSIAI LORETAI 

Dainoj minės tau ta Tave, 
Loreta! 

Tu laisvės ryto kraujo lelija! 
Nešios Tave — dukrelę 

numylėtą 
Tėvynė amžiais savi -irdyje! 

Tu jos laukų rami jauna 
stirnelė... 

Tu volungėlė čiulbant: graudi... 
Dausų šaly kovos draugų būrely 
Tu laisvės giesmę skambančią 

girdi. 

Tenai uždės šventa ranka 
Aukščiausio 

Tau kankinės vainiką an t 
galvos, 

Nes Tu krauju jaunos širdies 
karščiausiu 

Skelbi pasauliui laisve Lietuvai! 

NORVEGIJA 

(Kalėdų legenda) 
(Tęsinys) 

— Aš norėčiau eiti padėti gel
bėti tuos nelaimingus žmones, 
kurie sudūžta prie šių krantų, 
— tarė Kristoporas. 

— Palauk, kol būsi vyras, — 
atsakė Jansonas. — Neturi dar 
tiek jėgų. kad galėtum tokį 
darbą atlikti. Geriau dabar 
padėk savo močiutei, būk vyras, 
neapleisk ir manęs. Toks darbas 
Dievo akyse yra taip pat garbin
gas, kaip gelbėti jūroje žmones. 

— O. ne. Jansona i , — 
priešinosi vaikas. — Man yra 
labai malonu būti su močiute ir 
su tavim. Tu niekada manęs 
nebari ir papasakoji daug 
gražių istorijų. 

— Gal būt, kad kurią nors 
dieną papulsi ant jūr ių ir 
išgelbėsi kam nors gyvybę. 
Dievas žino. Prie šių uolinių 
krantų netrūksta iaivų sudu-

anūkės Vilija ir Svajonė. 
(sk) 

X Demonstracija, remiant 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
kovą už nepr ik lausomybę 
įvyks Michigan valstijos 
respublikonų konvencijos metu 
vasar io 16 d., šeštadienį , 
Grand Rapids miesto Amway 
Grand Hotel 10 v.r.-12 v. p.p. 

klausė Kristoporas. 
— Tuomet aš buvau keturio

likos metų. bet aš buvau daug 
stipresnis už tave. Aš nežinojau, 
kas yra liga. Buvau septynio
likos metų. kai pirmą kartą 
mačiau laivo sudužimą. Jis buvo 
iš Škotijos. Jūrininkai sukilo 
prieš savo kapitoną ir laivą pa
kreipė iš tikrojo kelio. Vėjai 
privarė prie šių uolų ir sudaužė. 

Michigan valstijos lietuviai ir Tavo tėvas vos gyvas liko begel-
kiti pabaltiečiai 
gausiai dalyvauti. 

kviečiami bedamas žmones nuo sudužusio 
laivo. Jis išgelbėjo keturiolika 

(sk) žmonių, tarp jų ir patį kapitoną. 
— O tu. Jansonai? 
— Aš išgelbėjau tiktai vieną 

dvylikos metų vaiką, vienintelį 
kapitono sūnų. Ai, kaip jis 
prisirišo prie manęs! Aš ar-
tinausi jau prie kranto, bet 
mano jėgos visiškai išsisėmė. 
Tavo tėvas numeta man virvę, 
aš ją sugavau ir buvau ištrauk
tas ant kranto. Tiesa sakant, tai 
tavo tėvas tą vaiką ir mane iš
gelbėjo. 

— Š š... klausyk, — tarė 
Kristoporas. — Girdi varpo 
garsą. Eikime . bažnyčią. 
Geriau anksčiau išeiti, nes šian
dien bus nelengva kelionė giliu 
sniegu. 

Kristoporas apn . :ė senuką jo 
geriausiu švarku, jždėjo odinę 
kepurę. Paskui į ieną ranką 
paėmė liktarną /bintą), ant 
ra ranka laikydamas senuką, 
sunkiai trauke j Kižnyčią. 

Vėjas švilpė iš visų pusių. 
Varpai skambėj' j ausyse, o 

Lietuvos m e d i n e bažnyčia. Pe l enų dieną bažnyčiose žmonių galvos 
barstomos pelenais. Tai atgailos ženklas, nes ši žemė yra laikinoji žmonijos 
t ėvynė . 

x R i m a n t a s P o l i k a i t i s 
užpildo „income tax". Tam dar
bui galiu atvykti į jūsų namus. 
Kreiptis: 708-371-2184. 

(sk) 

x Greit pa rduodu vienos ir 
dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinkite 
RE MAX REALTORS, Rimas 
Stankus, tel. (312) 586-5959 ar 
ba (708) 425-7161. 

(sk) 

x „ Ž A I B A S " NR. 6 -
MAISTO PRODUKTAI bus 
pristatyti Jūsų nurodytu adresu 
bet kur Lietuvoje 10 sv. miltų. 
10 sv. cukraus, 6 sv. ryžių, 29 oz. 
dėžė persikų, 4 sv. valg. druska, 
18 oz. riešutinis sviestas, 2 dėž. 
džiovintų slyvų, 2 dėž. razinų. 
64 oz. aliejus. 1 dėž. įvairių 
arbatų, 39 oz. pupelių kavos, 12 
oz kakavos. Pilna kaina — 
$100.00 - kreiptis „ŽAIBAS 
9525 South 79th Ave., Hicko- e , t l d a r b u v o k e l l ( ' my1 , o s- V i s ą 

ry Hills, UI. 60457, telefonas l a , k ą s m g ° n o ^ sniego jau 
(708) 430-8090. dabar buvo aukščiau kelių. 

(sk) 'Bus dau^iaui 

AR ŽINAI , KAD... 

Seniausios lietuvių dainos y ra 
mitologinės dainos. 

Darbo da inos irgi senos. 
Žmonės di rbdami jas kū rė : 
rugius pjaudami, žemę ardami, 
o merginos apdainuodavo — 
linelius, verpimą, audimą ir kt. 
da rbus susi jusius su namų 
ruoša. 

Piemenėliai pamėgdžiodavo 
paukštelių čiulbėjimą ir iš to 
kilo piemenėlių dainos. 

Darbo dainos nebuvo links
mos. 

Švenčių dainos buvo dai
nuojamos pr metines šventes: 
Kalėdas, Velykas, Sekmines. 
Advento ir Kalėdų dainose y ra 
daug fantastinio elemento. 

Našlaičių dainos pasižymi 
dideliu graudumu. Nėra tėvelio, 
nėra mamytės , kurie jais pasi
rūpintų. 

J a u n i m o dainos , gal y r a 
vienos iš l inksmiausių. Čia ap
dainuojamas bernelis arba mer
gelė. Bernelio jaunystės simbo
l is yra kepurėlė, o mergelės — 
rūtų vainikėlis. 

Linksmiaus ios dainos y r a 
vestuvinės, bet ir jose daug 
liūdesio ir skausmo, nes merge
lė turi pal ikt i savo gimtuosius 
namus ir išeiti į nežinomą 
ateitį. 

Bendrai visos lietuvių liaudies 
dainos yra ilgesingos, lėtų me
lodijų, nes pati Lietuvos gamta 
ir istorinė slinktis suformavo 
lietuvių liaudies dainų pobūdį. 

Kovas Norv i l a s , 
5 kl. Kr. Donelaičio 

lit. mokykla. 

R U D U O 

Lapai k r in ta nuo 
medžių, nes ateina 
žiema. Yra labai 
šalta. Greitai pra
dės šalti ir snig
ti. Aš t ikiu, kad la
pams gal y r a per 
šal ta ir, k a i vie 
nas krinta, ta i ir 
visi nori kr is t i , 
nes jiems darosi 
liūdna. 

Nata l i ja P a d a l i n o , 
3 sk. Donelaičio 

lit. m-los mokinė. 

P A S GYDYTOJA 

Ligonis: — Gydytojau, prašau 
pagalbos. Mano galva atrodo 
panaši į geležies gabalą, mano 
sprandas kaip vamzdis, o mano 
raumenys, lyg geležinėm vir
vėm surišti . 

Gydytojas: — Gaila, aš j ums 
negaliu padėti , prašau kreiptis 
į vamzdžių (plumber). 

PELENU DIENA 

(Lietuvių tautosaka) 

Sakoma, ką rasi Pelenų dieną 
už dantų, tą galima valgyti. 
Vienas žmogus Užgavėnių va
karą guldamas tyčia įsikandęs 
lašinių gabalą, bet užmigęs už-
springo ir Pelenų dienos ryta 
radę jį negyvą. 

(Šiaulėnai) 
Atsikeli, būdavo, Papelčiuj 

(Pelenų dieną), pavalgai bul
vinės košės su kanapėmis, pir
tyje apsiprausi ir lauki Velykų, 
kada vėl gausi atsigavėti mėsos 
kąsneliu. 

(Druskininkai) 

Tą dieną vėlai keliama. Šei
mininkei t ą dieną maža 
rūpesčio: pripjaustė burokų, 
išvirino rūkštelės ir padėjo ant 
stalo dubenėlyje: norite val
gykite, norite ne. Ir kas čia 
valgys po tiek vakarykščios 
mėsos. Seniai eina ..dantų 
plauti". Si pareiga daroma lėtai 
ir ramiai, mažais būreliais, nes 
gavėniai užėjus ūžti negalima. 
Kiti važiuodavo tą dieną į 
bažnyčią Mišių klausyti , 
pelenais galvas barstyti, bet 
kitiems proga ir dantis plauti. 

(Pašušvio apylinkė. Katkus) 
„Dantų plovimas" — tai išgė

rimas truputį alkoholio, kad 
burna būtų švari nuo Užgavėnių 
riebių valgių. 

GALVOSŪKIO NR. 
ATSAKYMAS 

62 

GALVOSŪKIO NR. 64 
ATSAKYMAS 

Piešinėlyje yra 14 mergaičių. 

GALVOSŪKIS NR. 81 

Šias trumpenas: šešiias aštun
tąsias (6/8 > ir aštuoniolika tris
dešimtųjų (18 30), parašykite 
pačiais mažiausiais skaičiais, 
nepakeitę jų reikšmės. 

(5 taškai) 

GALVOSŪKIS NT. 82 

Du Jungtinių Amerikos Vals
tybių prezidentai mirė 1826 m. 
liepos mėn. 4 d. (nepriklau
somybės šventės dieną), para
šykite tų prezidentų vardus ir 
pavardes. 

(5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 83 

Ši vietovė yra Ind valstijoje. 

GALVOSŪKIO NR. 63 
ATSAKYMAS 

Balys Piliponis buvo devy
nerių metų amžiaus berniukas. 
Spalio mėn. 31 d. yra Hallo-
ween. Balys paspaudė 10 aukšto 
mygtuką, nes buvo žemo ūgio ir 
negalėjo pasiekti 12 aukšto 
mygtuko. Butas nr 12 — jo 
gyvenamoji vieta. Pusę keturių 
j i s grįžo iš mokyklos su 
knygomis portfelyje. Už pen
kiolikos minučių, jis vėl nuėjo į 
dešimtą aukštą, sėdo į keltuvą 
ir nuvyko į krautuvę nusipirkti 
Halloween kostiumą, nes jis 
buvo pakviestas į pokylį. Iš 
krautuves grįžo su dėže, kurio
je buvojo kostiumas. Persiren
gęs Hallovveen kostiumu, 
užsidėjęs kaukę, jis nusileido į 
antrąjį aukštą prie nr. 2 buto 
durų. Ten buvo pokylis, kurin 
jis buvo pakviestas. Ten jis pra
leido smagiai laiką, laimėjo 
įvairių dovanų, kurias susikišo 
į kostiumo kišenes. Taip 9 vai. 
sugrįžo į savo butą ir ten pra
leido naktį. Išėjo tik kitą rytą, 
kai reikėjo eiti į mokyklą. 

(Žiūrėkite piešinėlį) 

Turbūt visi pažįstate šį paukš
tį, tai išdidusis povas, puikybės 
simbolis. Jums reikės su juo tru
putį padirbėti. Iš žodžio „povas" 
reikės padaryti daugiau žodžių, 
keičiant tik vieną raidę, nesvar
bu — balse ar priebalsę. Pvz. po
vas — kovas ir t.t. Iki 10 naujų 
žodžių, gausite 5 taškus, dau
giau negu 10 žodžių - 10 taškų. 

GALVOSŪKIS NR 84 

(Žiūrėkite piešinėlį) 

Matote nupieštus penkis 
daiktus, kuriems pritaikykite 
šiuos palyginimus: 1. Šviežias P 
kaip... 2. Švarus — kaip... 3. 
Skardus — kaip... 4. Darbštus — 
kaip... 5. Stiprus — kaip... 

(5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 85 

(Žiūrėkite piešinėlius) 

BY1 
VI 

Viename piešinėlyje, nupieš
tame balta spalva, yra pavaiz
duota viena Europos jū ra . 
Juodos spalvos šešėliai yra tos 
jūros atitikmenys. Tik vienas 
šešėlis yra panašus į jūrą. 
Suraskite jį ir pažymėkite 
numerį. Parašykite tos jūros 
pavadinimą. 

(5 taškai) 




